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Vi vill ge fler barn 

Vill du hjalpa till? Bli fadder!
Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till 
det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.  
Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka 

önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

..

 lite guldkant i vardagen.

Jenny, 1 år, övergiven

Karin Johansson

Det var en gång en man som 
hade två vattenkrus. Krusen 
fäste han i vardera änden av 
en lång pinne, som han la över 
axlarna varje morgon när han 
gick för att hämta vatten från 
floden. Det ena kruset var i 
perfekt skick, men det andra 
hade en stor spricka som gjor-
de att kruset bara var halvfullt 
efter promenaden från floden 
till huset.

En dag, när mannen höll på att fylla 
krusen i floden, kunde det spruckna 
kruset inte var tyst längre. ”Jag skäms 
så förskräckligt”, grät kruset. ”Jag gör 
ett uselt jobb. På grund av min spricka 
får du bara hälften så mycket vatten av 
mig som du borde. Jag känner mig så 
misslyckad!”

”Jag visste inte att du kände så här”, 
svarade mannen bekymrat. ”Men gör 
mig en tjänst. På vägen tillbaka till hu-
set, titta då noga på vägen.”

När de kommit tillbaka till huset frå-
gade mannen:

”Lade du märke till de vackra blom-
morna vid vägkanten?”

”Ja”, snyftade kruset.

”Lade du märke till att de bara växte 
på din sida av vägen? Du förstår, jag 
har alltid vetat om din spricka. Där-
för planterade jag blommor vid väg-
kanten, som du vattnat varje dag. Om 
du inte varit som du är, skulle jag inte 
varje dag kunnat plocka blommor att 
sätta på bordet. Utan din spricka, skul-
le både vägkanten och huset saknat 
denna blomsterprakt!”

Är det inte underbart?! Jag blir lika 
glad varje gång jag läser denna berät-
telse. Den till och med dyker upp hos 
mig i tanken, då och då. Det som vi 
själva ser som ett misslyckande och 
är något vi skäms över, kan vara något 
som bringar andra glädje. Vi har så lätt 
att se ner på oss själva. Men det är inte 
alltid det är så mycket som behövs. 
Genom att bara vara, kan vi vara med 
och sprida en atomsfär som får andra 
runt oss att må bra. Lyft blicken och 
ge av det som du har. Att Du finns 
med i Barn i Nöd är en kanal där Du 
är med och sprider glädje och ”bloms-
terprakt”! Det finns många barn som 

räknar med Dig och som tackar Gud 
för att det finns människor med stora 
hjärtan, i länder långt borta. Även om 
ni aldrig skulle träffas, så ska Du veta 
att Du är buren i böner med tacksam-
het från barn i andra delar av världen!

Det spruckna      

 vattenkruset

Berättelsen om kruset är tagen 
ur boken ”Det är aldrig kört”.



Eftersom Josh var resultatet av en blandning mellan de två olika stam-
marna blev morfadern tillsagd att han antingen måste lämna ifrån sig 
barnet eller själv lämna byn. Eftersom de var mycket fattiga och redan 
hade det svårt att överleva fanns det inga alternativ.
Morfadern tog med sig pojken och kom till Ebenezer Home och läm-
nade Josh hos oss. Han berättade att han hört mycket gott om barn-
hemmet och han visste att hans barnbarn skulle få god omvårdnad och 
skolgång. På så sätt skulle Josh framtid vara säkrad.
Josh är nu en härlig liten kille på tre och ett halvt år. Han är glad och 
väldigt lätt att tycka om.

SANjANI
Sanjani kom också till oss på Ebenezer Home under 2012. Hon är åtta år 
gammal men vi vet faktiskt inte så mycket om henne. Det var en pastor 
som hit med henne. Hennes föräldrar hade båda dött några år tidigare 
och hon hade bott hos en moster. Men mostern hade inte låtit Sanjani gå i 
skolan utan hon höll henne i hemmet där hon fick arbeta hårt.Pastorn såg att flickan inte mådde bra och var i ganska så usel kondition. 

Så han frågade mostern om han inte fick ta henne därifrån. Genast gick 
mostern med på det då hon var väldigt fattig och hade ytterligare fyra barn 
att ta hand om.

När Sanjani kom till oss var hon i stort behov av omvårdnad. Hon är en un-
derbar flicka! Hon älskar de små barnen och man hittar henne ofta inne i Baby 
Home där hon gör allt hon kan för att hjälpa Lakshmi med de allra minsta.Sanjani går nu i skolan och hon läser på English Medium. Det går bra för 

henne och hon tycker mycket om att gå i skolan.

Varsha Raiborde Swarup Föreståndare på Ebenezer Home

Efter tre månaders sommarlov drog skolan igång igen. Nå-

got som barnen älskar när ett nytt skolår börjar är att få nya 

skoluniformer, böcker och annat de behöver inför skolstar-

ten. Barnen blir alldeles uppspelta och glada! Det kändes 

nog ganska så bra för alla barnen att komma igång och vara 

inne i rutinerna igen. Det var ett mycket varmt sommarlov så 

det är härligt när temperaturen börjar krypa neråt lite igen.

Under förra skolåret gick det väldigt bra för våra barnhemsbarn i skolan. Nästan 

alla av dem blev uppflyttade till nästa årskurs med högsta betyg.

Detta år har vi fått många nya elever som kommer från väldigt fattiga familjer i by-

arna runtomkring. Vi har också fått fyra nya elever som kommer från norra Indien, 

från delstaten Punjab. Dessa barn skickades till oss genom en pastor som arbetar 

där bland extremt fattiga familjer. Det känns fantastiskt fint att kunna hjälpa och 

stödja dessa elever, som är i så stort behov av hjälp.

jOSH
En pojke kom till oss i mars 2012 då han var två år gammal. Vi gav honom namnet 

Josh. Till att börja med så grät han ganska så mycket. Han längtade efter sin morfar. 

Men ganska så snabbt vande han sig vid den nya omgivningen inne på Baby Home.

Josh föräldrar tillhörde olika folkgrupper och i deras byar är det inte tillåtet att gifta 

sig med någon från en annan grupp. Att de inte fick vara tillsammans gjorde att de 

rymde och gifte sig. Konsekvensen blev att de blev båda uteslutna och inte kunde 

komma tillbaka till sina byar. Efter en kort tid föddes Josh. Men efter något år så 

dog mamman. Då gick pappan till mammans föräldrahem och lämnade pojken där. 

Morfadern behöll pojken men hoppades att pappan skulle komma tillbaka för att 

hämta honom. Men pappan vägrade.

Ebenezer Home
Shahpur, Indien

Sanjani

Josh



”
Ghana, som är en republik i Västafrika, var 
en av de första afrikanska staterna att upp-
nå självständighet, år 1957. Landet är till 
storleken ungefär som Storbritannien och 
gränsar till Elfenbenskusten, Burkina Faso 
och Togo.

Vid självständigheten ansågs Ghana som 
ett av de mest välmående länderna i Afrika, 
men ekonomiskt vanstyre och sjunkande 
kakaopriser på världsmarknaden har under-
grävt landets ekonomi. 

Tema är en kuststad i Ghana, och ligger tju-
gofem kilometer öster om huvudstaden Ac-
cra. Tema byggdes 1960 runt en hamn. Efter 
utbyggningen och öppningen av hamnen 1961 
utvecklades Tema från att ha varit en liten fis-
keby till att bli Ghanas ledande djuphavshamn 
och ett industriellt centrum. Tema anses vara 
”hjärtat i landets utveckling”.

I Tema bor Thomas, Kevin och Caleb. De tre 
syskonen tillhör en av familjerna Barn i Nöd 
stöttar så att barnen kan gå i skolan. Thomas 
är äldst och han går i tredje klass, sen kommer 
Kevin som går i andra klass. Caleb har ännu 
för liten för att börja skolan, han går ännu i 
förskolan. Thomas och Kevin går i skolan i 
Community 11 där skoluniformen består av 
gul skjorta och bruna shorts. 

En stor dröm för pojkarna var att få egna cyk-
lar. Och när den drömmen besannades under 
våren var glädjen stor! Thomas kunde redan 
cykla och Kevin håller nu på att lära sig.

Thomas hjälper också till hemma när han 
inte är i skolan. En av hans sysslor är att hålla 
ordning och sopa ute på gården. 

Karin Johansson 

GHANA

En stor 
dröm för 
pojkarna 
var att få 

egna cyklar. 

Det var redan i början av 1970-talet som Wiktor No-
rin tillsammans med Ingegerd startade Barn i Nöds 
verksamhet. Under många år var Ingegerd ansvarig för 
tidningen ”Barn i Nöd”, såväl som för den övriga verk-
samheten och kontakten med de ansvariga på olika håll 
i världen. Ingegerd har varit en stor tillgång för Barn 
i Nöd, där hon helhjärtat har gått in för sin uppgift. 
Som nära medarbetare till henne, under mer än 30 år, 
känner jag stor tacksamhet till Ingegerd för allt hon 
har fått betyda för Barn i Nöd. Vi har fått dela både 
glädje och bekymmer under de år som ligger bakom, 
men framför allt tacksamhet över att vi fått vara med 
i detta välsignade uppdrag. Uppdraget att ge barn och 

ungdomar, oftast från eländiga förhållanden, en fram-
tid och ett hopp. 
 
Så händer det som händer oss alla – vi blir äldre! Då 
är det viktigt att yngre krafter tar vid och för verket 
vidare. Ingegerd har nu lämnat sin plats i styrelsen, 
efter alla dessa år, men står kvar som hedersmedlem.  
Vi vill framföra vårt varma tack till Ingegerd Norin för 
hennes helhjärtade och ansvarsfulla arbete i Barn i Nöd 
under gångna år.

Styrelsen, 
genom Arne Johansson

Ingegerd Norin



...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.  
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen 

även sedan Din dag på jorden är avslutad. 

Telefon och adress se sid 3

Svarskort
q  Ja, jag vill bli fadder!
Varje månad bidrar jag med:
q 150 kr     q 200 kr     q 300 kr     q 350 kr     q ______ kr

Jag vill att mitt 
fadderbidrag ska 
användas till:

q Barnhem för barn från 
trasiga hem (Agape) i Indien

q Föräldralösa barn 
(Ebenezer-hemmet) i Indien

q Barn i slummen i Japeri, 
Rio de Janeiro, Brasilien

q Barnhem för små barn 
(Rangala) i Kenya. Privat 
fadderskap från 200 kr/mån

Skänk bort  
utdelningen och 

slipp skatten
Efter en dom i Regeringsrätten från 
2006 är det möjligt för privatperso-
ner att skänka aktieutdelning i börs-
bolag till olika typer av välgörenhet.

Du kan alltså skänka bort aktieut-
delningen till välgörande ändamål 
och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser el-
ler ideella organisationer med all-
männyttiga ändamål. De ska alltså 
vara skattebefriade.

 Så här går det till:
• Kontakta din bank eller  
 depåinstitut som har hand om   
 ditt VP-konto eller depåkonto.

• Bestäm vilket bolags utdelning  
 som ska skänkas samt belopp. 

• Ge den ifyllda blanketten  
 till din bank. 

• Spara kvittot, som ska bifogas  
 i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida

www.barninod.com
för ytterligare information

Namn: ________________________________________________

Adress: ________________________________________________

 ______________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Födelseår: _____________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

Testamente...

Barn i Nöd nr 4 2013  |  9

Luzeny Costa, föreståndarin-
nan för Kärlekens Hem i Mana-
capuru, skrev i augusti ett brev 
till oss för att berätta om några 
av de barn och vuxna som kom-
mer till centret. Luzeny skriver:

Jag är så glad över de framsteg jag upplever 
att vi får se här på vårt center. Denna plats 
är till en sådan stor välsignelse för många! 
Först vill jag börja med att berätta om en 
tioårig pojke som heter Joel.

jOEl
När Joel först kom till Kärlekens Hem var 
han en riktig liten bråkmakare. Men det 
var en sak han väldigt gärna ville delta i på 
centret och det var i dataundervisningen. 
Han kom många gånger till mig och bad 
om att få vara med i dataklassen. Så i fe-
bruari beslöt jag att Joel skulle få en chans.

Jag var lite tveksam till hur det skulle gå att 
ha honom med i klassen, men till min stora 
förvåning så missade han inte en enda lek-
tion. Detta blev början till en stor föränd-
ring i hans liv. En dag så hade han råkat ut 
för en olycka som resulterade i en bruten 
arm. Men det stoppade honom inte från 
att vara med på lektionerna. Han fortsatte 

regelbundet att vara med och han arbetade 
med den friska handen. Hans uppförande 
var mycket bra och han berättade för mig 
att detta var hans stora dröm. Joel har lärt 
sig snabbt och han förvandlades till en 
väldigt glad liten kille. Han är så otroligt 
lycklig för att han fick chansen att förverk-
liga sin dröm.

RucIANE
Jag vill också berätta för er om Ruciane 
som är tolv år gammal. Hon har fått en 
alldeles speciell plats i mitt hjärta och jag 
är så stolt över henne! Hennes föräldrar är 
analfabeter och Ruciane själv har svårt för 
att lära sig saker. När jag upptäckte detta så 
kände jag i mitt hjärta att detta var en tjej 
som jag skulle satsa lite extra på. Min klass 
var egentligen redan full, men jag besluta-
de mig för att göra ett undantag för henne 
och tog in henne i klassen. Jag tillbringade 
extra tid med henne och det har gett resul-
tat. Hon kan nu läsa det mesta och det går 
riktigt bra!

ROSIlANE 
En av kvinnorna som kommer till Kär-
lekens Hem heter Rosilane. Hon är 35 
år och hon har fem barn. Hon är mycket 
fattig men hon ville gärna vara med på en 
av de kurser som vi haft i hantverk. Men 

hon visste inte hur hon skulle kunna delta, 
för hon hade ingen som kunde ta hand om 
hennes barn under tiden kursen pågick.
Jag bestämde mig för att jag skulle ta hand 
om barnen. Idag är hon den duktigaste i 
sin klass och hon har redan kunnat sälja 
lite saker som hon gjort och tjänat lite 
pengar till sin familj.

FAtIMA 
En annan kvinna jag gärna vill nämna är 
min kära elev Fatima. Jag mötte henne un-
der ett av mina hembesök som jag gör runt 
om i husen. Fatima hade svåra problem 
med sin hälsa och hon visste inte ens hur 
gammal hon var. En dag sa jag till henne 
att hon bara måste komma och vara med 
i klassen där jag undervisar vuxna i att läsa 
och skriva. Till slut gick hon med på det 
och idag läser och skriver hon mycket bra! 
Hon skriver brev och är mycket angelägen 
om att lära sig mera. Hon har blivit som en 
annan person, en som är glad och till och 
med hennes hälsa har blivit bättre!

Varma hälsningar från 
Kärlekens Hem

Luzeny Costa

8 |  Barn i Nöd nr 4 2013

Kärlekens Hem
i brasilien



Tack alla våra annonsörer!

MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

HAGA

När du vill inspireras av att 
förnya ditt hem, gör ett besök 

hos oss på Hönö.
Vi har det mesta du 
behöver i hemmet:

Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg 
Besöksadress: Kungsportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

Fastighetsförvaltning 
handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om 
uppdragen  varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs 
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och 
värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Barn i Nöd 
  i världen

Gratulation
Emma Hagthorpe, Siljansnäs – 14 år

InsIdan är vIktIgast
Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar 
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier 
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida www.nibema.se  

Till minne
Inga-Britt Berglund, Knutby

Sven Englund, Siljansnäs

BengtÅke Grop, Siljansnäs 

Gunborg Gustavsson, Värnamo

Siri Hammar, Siljansnäs/Leksand

Elin Johannesson, Aneby

Elsa Ollas, Siljansnäs

Per Sandström, Siljansnäs

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Hope for the Children, Tema

GHANA

DÄR KAN DU:

– Bli fadder 

– Ladda ner senaste 
 tidningen 

– Läsa mer om 
 vårt arbete!

– Hitta kontaktuppgifter

– med mera...

www.barninod.com
Läs mer på vår hemsid

a



Po
St

ti
d

n
in

G
 B

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

  Gåva till Barn i Nöd

  Ray of Hope

Tackkort önskas     Ja       Nej

Har du fl yttat?

Ny adress ................................................

.................................................................

90 05 75-2

Barn i Nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Medgivande
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av 
gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell 
Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. 
Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning
Jag kommer att se till att det fi nns täckning på kontot för att överföring ska 
kunnas göras den sista varje månad.

Stopp av uttag
Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i 
Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.
Medgivande återkallas
Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det 
genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senaste 
5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om 
kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

Autogiro

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:  
❏ Fadderbarn ❏ Utbildning ❏ Katastrof- och hjälparbete ❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED: 
❏ 150 kr/mån ❏ 200 kr/mån ❏ 500 kr/mån ❏ Annat belopp:              kr/mån

✁

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

Namn:  Ref. nr:

Adress:

Postnummer: Ort: Telefon:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)  E-mail:

Bank

Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)

Ort, datum:

Namnunderskrift:

90 05 75-2

Barn i nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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B Tackkort önskas q Ja q Nej

Har du flyttat?
Ny adress: ...........................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd


