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RAY OF HOPE, BRASILIEN

Söndagsskolebarnen från 
Hönö har samlat in pengar 
till just barnen i Autazes

SID 4-5

LOVE AND GRACE, INDIEN

Vi är så glada för våra nya 
stora kastruller, de fyller verk-
ligen behovet vi har. 

SID 6

Nr 4/15  -  Årgång 44
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Vill du vara med?
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

Som fadder 
är du med

och förändrar liv!



Det är många av de barn vi har på 
våra olika platser som tror att de inte 
passar in eller räcker till i olika uppgif-
ter. Men jag tror att vi alla har saker 
inom oss som ligger där dolda för att 
vi inte vågar visa upp dem eller som 
vi kanske inte ens själva vet om att vi 
har. Olika talanger som bara väntar på 
att få komma fram. Det är fantastiskt 
att se barn som precis upptäcker att 
de är bra på något de inte visste om. 
Att se deras lycka! Tänk om vi kunde 
bli bättre på att uppmuntra varandra 
att växa och våga visa vem vi är. Vi är 
alla unika och har saker att bidra med 
för att världen runt oss ska bli bättre.

Blinka lilla stjärna
En av landets skickligaste pianister skul-
le hålla en lunchkonsert i Konserthuset. 
Bord hade dukats längs långsidorna i 
rummet och i mitten stod flygeln. Besö-
karna åt och småpratade i väntan på att 
konserten skulle börja.

   En kvinna hade tagit med sin femårige 
son för att uppmuntra hans pianospelan-
de. Plötsligt fick hon syn på ett par be-
kanta några bord bort, så hon bad sonen 
att vänta vid bordet medan hon växlade 
några ord med vännerna.
   En stund senare hördes trevande toner 
från flygeln. Alla tittar nyfiket upp. Fem-
åringens mamma insåg förskräckt att hen-
nes son, istället för att vänta vid bordet, 
hade smugit bort till flygeln. Där satt han 
nu och spelade ’Blinka lilla stjärna’ med 
ett finger. Mamman blev förstås djupt 
generad. Vad skulle de andra besökarna 
säga?
   Men innan hon hann störta fram och 
sätta stopp för klinkandet, stod plötsligt 
pianisten framme vid flygeln. Han satte 
sig bredvid pojken på pianobänken, log 
mot honom och viskade att han skulle 
fortsätta spela. Så framförde mästaren och 
nybörjaren ’Blinka lilla stjärna’ tillsam-
mans. Pojken spelade melodin, pianisten 
lade ackord och andrastämma. Publiken 
var trollbunden.  

När du tror att du är ute på djupt vatten, 
när ingenting blir riktigt som du tänkt dig 

– lyssna noga. Då kommer du höra Gud 
viska till dig: ”Sluta inte spela. Lämna 
plats för mig på bänken också, så spelar 
vi tillsammans. Använd den talang du har, 
liten eller stor, så ska jag förvandla den till 
något storslaget.” *

Ofta bekymrar vi oss för vad andra ska 
tycka och tänka om vi gör det ena eller 
andra. Vi behöver vara generösa och ge 
varandra utrymme att vara de vi är och 
låta Gud använda oss. För tillsammans 
med Honom kan vi blomma ut och bli 
det där ”lilla extra”.

Karin Johansson

*hämtad ur ”Alltid Älskad” av Kristina 
Reftel

Blinka lilla stjärna...
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Ray of Hope 
i Brasilien

Eftersom vattenståndet var så högt så var det 
många hus där golven var flyttade till en högre 
nivå och på många ställen användes fönstren is-
tället för dörrarna för att komma in och ur hu-
sen. Man tog helt enkelt sin kanot eller 
båt direkt till fönstret och kröp in. ”
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I juni, då vattnet stod som högst i floderna i Amazonas, åkte vi ut med Ray of 
Hope för att bland annat dela ut matpaket till familjer som behövde extra hjälp.
Den här gången reste jag till Brasilien tillsammans med ett team från en bibelskola 
som ”Ungdom med Uppgift” (UMU) har i Norge. Fem ungdomar mellan 21-27 
år. Det var en fantastisk resa då vi fick uppleva mycket!

Att ha ett litet team med sig som spelade, sjöng, gjorde drama och lekte med bar-
nen på våra center var otroligt uppskattat. Det var ett härligt team som verkligen 
älskade att vara ute i byarna och agera eller bara umgås med både barn och vuxna 
på de olika platserna.

Eftersom vattenståndet var så högt så var det många hus där golven var flyttade 
till en högre nivå och på många ställen användes fönstren istället för dörrarna 
för att komma in och ur husen. Man tog helt enkelt sin kanot eller båt direkt till 
fönstret och kröp in. Vi delade ut många matpaket och de togs emot med stor 
tacksamhet av de utsatta familjerna. Det är svårt att beskriva hur situationen verk-
ligen ser ut och jag undrar ofta varför man bor kvar i dessa hus, som nästa varje år 
blir översvämmade. Men det är väl som för oss… hemma är hemma och ibland är 
det mycket svårt att lämna sin plats och flytta någon annanstans.

Vi gick runt i områdena där barnen bor som kommer till vårt center Kärlekens 
Hem i Manacapuru. På ett ställe när vi gick så långt vi kunde mellan husen och 
vi nådde vattnet satt människor i sina kanoter utanför husen och pratade med 
varandra. Det var barn som låg och badade och lekte mellan husen. När de fick 
syn på oss fick de fart och simmade mot oss och ropade. Jag blev ju lite förvånad 
när jag hörde mitt namn ropas av barnen, men det var några av ”våra” barn från 
centret som tog sig ett dopp och blev jätteglada att se oss där. 
 
Vi var också i Autazes på det nya centret ”Glada barn” och det blev ett glatt åter-
seende. De är väldigt glada när de får besök, eftersom det är en plats där man inte 
direkt har vägarna förbi. Det ligger ganska så avlägset inne i djungeln. Arbetet går 
framåt och de har dragit igång med stödlektioner i olika grupper och det är myck-
et uppskattat. Många barn vill vara med och de har över 85 barn registrerade. Av 
dem kommer ett tjugotal från indianbyn som ligger intill. Föreståndaren är väl-
digt glad över att hövdingen i byn har gett sin tillåtelse till att barnen får vara med.

Arbetet på ”Glada barn” ligger ju fortfarande i startgroparna och man känner sig 
för hur man ska jobba för att få ett bra och fungerande program för barnen. Det 
är roligt att se hur entusiastiska de är och verkligen vill få ett riktigt bra center i 
Autazes.

Söndagsskolebarnen i Hönö Missionskyrka har under året samlat in pengar till 
just barnen i Autazes och det var roligt att få lämna över leksaker och annat vi 
köpt med oss. Det kommer att glädja dessa barn under lång tid. Jag hade också 
med foton och teckningar som de svenska barnen ritat och skickat med. Det är 
roligt att se hur förundrade de brasilianska barnen är när de ser bilderna och kom-
menterar hur många det är som är blonda och har blå ögon. Och för barnen i 
Autazes att veta att det finns barn på andra sidan jordklotet som samlar in pengar 
och tänker på dem, det är otroligt värdefullt!

Karin Johansson

Ray of Hope 
i Brasilien

”
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Skickar de varmaste hälsningar från 
Indien och en liten uppdatering av vad 
som hänt den senaste tiden på Love 
and Grace Mission i Coimbatore. 

Under maj månad hade barnen lov 
från skolan. De två första veckorna 
var alla barnen kvar hos oss och vi 
hade program av olika slag för dem. 
Sen åkte de barn som har familjer 
hem för att hälsa på under de åter-
stående två veckorna av lovet. Det 
gav oss utrymme att arbeta praktiskt 
med underhåll av våra byggnader.

Vi är så tacksamma för pengarna vi 
tagit emot från er för att kunna laga, 
reparera och köpa nytt – allt för att 
förbättra tillvaron för våra barn. Nu 
är alla de trasiga dörrarna till toalet-
terna utbytta och det betyder otro-
ligt mycket för våra flickor.

Nu slipper kökspersonalen att hålla 
på att laga mat i flera olika byttor 

och det sparar både tid och pengar.

Vår bön för varje enskilt barn är 
att de ska se sig själva som Gud ser 
på dem – som individer med stort 
värde. Vi vill tacka er från djupet av 
våra hjärtan för att ni hjälper barnen 
här på Love and Grace Mission att 
känna sig betydelsefulla. Här kän-
ner de trygghet och mening. Det är 
vår dröm att tiden de bott på vårt 
hem ska göra att de inte känner sig 
bortglömda och vilsna och vi hop-
pas att det påverkat dem positivt så 
de kan förverkliga sina drömmar 
och mål.

Med kärlek och varma hälsningar 
från alla barnen på Love and Grace 
Mission!

Esther Vijaya

Love and Grace Mission

GILLA OSS!
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Om vi skulle visa på något som är ett gemensamt 
drag hos många av de barn som tagits från sin 
naturliga familj av socialtjänsten, för att komma 
till Neve Michael så skulle det vara oförmågan att 
tala. Många av de svårt traumatiserade barn som 
kommer genom grindarna till vårt Kriscenter faller 
in i ett tillbakadraget tillstånd av långa perioder i 
tystnad.

Gili, en vanlig 15-årig tjej, med israelisk härkomst från ett med-
elklasshem från södra Galileen, kom till Neve Michael för att 
få terapi och hjälp med djupt känslomässiga sår. Det tog runt 
sex månader innan hon öppnade upp och berättade något om 
de kränkningar hon utstått och hur hon lidit av det som föräld-
rarna utsatt henne för.

Hon var enda barnet och hon visste inte hur föräldrar egentli-
gen ska behandla sina barn. Men Gili var en intelligent liten tjej 
och redan vid en ålder av åtta-nio så förstod hon att det inte var 
normalt på sättet som hennes föräldrar smekte henne. Det var 
ungefär då hon började protestera, lite svagt till att börja med, 
men sen allt starkare. Det var då misshandeln började. 

En av hennes lärare i skolan märkte att Gili ibland dök upp med 
röda och blå märken i ansiktet och på armarna. När hon frågade 
Gili ryckte hon på axlarna och sa något om slagsmål med an-
dra barn… Läraren som kände Gili kunde inte förstå hur Gili 
som var så intelligent, samarbetsvillig och för det mesta väldigt 
lättsam och hade många vänner, kunde komma i slagsmål med 
någon. Hon kollade upp det och fick veta att Gili aldrig varit i 
något slagsmål på skolområdet och det var också osannolikt att 
hon slagits med någon runt hemmet. Men när blåmärkena blek-
nade bort så slutade läraren att ställa frågor.
Gili sa efteråt att hon var lättad när läraren, som haft de bästa in-
tentioner, slutade fråga. För om läraren gått vidare med saken var 
hon rädd att föräldrarna hade slagit henne medvetslös. Hennes 
dominerande mamma ”övertygade” henne om att det var ”bara 
mamma och pappa som visste vad som var bäst för henne”, och 
lovade henne att om hon uppförde sig så skulle märkena i hennes 
ansikte försvinna. Till att börja med så samarbetade hon men när 
hon sen började klaga igen började det dyka upp blåmärken på 
hennes kropp som inte kunde ses. Och det var hot om mer allvar-
lig bestraffning som tystade henne helt och hållet.

Denna eländiga situation fortsatte i över fyra år. Hon nådde då 
puberteten och hade då fått lära sig, av sin egen mamma och pap-
pa, olika sätt hur en ung flicka kunde tillfredsställa en man och 
en kvinna. När man i Gilis hem sa att man skulle ”gå till sängs” 
så hade de orden en helt annan innebörd än vad de har i en vanlig 
familj. Men ju äldre Gili blev så förstod hon hur onormala hen-
nes föräldrar var och hur förtvivlad hennes egen situation var.

Det hela slutade en natt då en granne hörde ljudet av en allvarlig 
misshandel och skrik av en ung kvinna. Grannen ringde då poli-
sen. De dolda märkena på Gilis kropp undersöktes av en kvinnlig 
socialarbetare som drog de nödvändiga slutsatserna.

Efter ankomsten till Neve Michael så bleknade blåmärkena på 
hennes kropp och försvann, men det stora känslomässiga blå-
märket bleknar inte lika lätt. Det sitter i själen och fortsätter att 
värka under en lång tid. Vårt uppdrag på Neve Michael är att 
hjälpa till i läkeprocessen och att visa denna vackra flicka att hon 
har lika mycket rätt som någon annan att leva ett normalt liv.

Hava Levene

Neve Michael
i Israel

Neve Michael i Israel
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GILLA OSS!

Insats i Nepal under jordbävningen
Den 25 april 2015 inträffade jordbävningen i Nepal som upp-
mätte 7,8 på richterskalan.  Efter den kom många efterskalv. En 
stor förödelse där många miste livet. I Barn i Nöd kände vi na-
turligtvis att vi också ville hjälpa till, men eftersom vi själva inte 
har något eget arbete i Nepal så skickade vi en större summa 
pengar genom organisationen Love Nepal. 

Love Nepal startades 2009 för att rädda flickor från prostitu-
tion och bordeller. Flickor som levt under totalt omänskliga 
förhållanden. Flickor från framför allt Badifolket. I Asien och 
enligt den hinduistiska traditionen är Badifolket lägst på kast-
systemet. Enligt Badifolket själva så har en hund högre värde i 
Nepal. En påtvingad fattigdom utan möjlighet att ta sig ut.

Sedan starten av det första hemmet har Love Nepal sett en ex-
plosion i arbetet. Sex hem är startade, en skola har startats upp 
för att ge flickorna en god utbildning och totalt är det nu när-
mare 600 flickor som blivit räddade. I jordbävningen blev ett 
av Love Nepals hem totalförstört medan de andra är beboliga. 
Men Love Nepal har varit med och delat ut filtar, mat, vatten, 
medicin och andra förrnödenheter till människor även runt 
omkring deras hem som drabbats svårt. Kändes fint att även 
Barn i Nöd – genom Love Nepal – kunde vara med och ’dra ett 
strå till stacken’ i denna svåra katastrof.

Karin Johansson 



...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

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

Rescue Mission Second Hand
i samarbete med BARN I NÖD

SECOND HANDSECOND HAND
RESCUE MISSION

i samarbete med stiftelsen BARN I NÖD

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag  10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke I f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tågetTel: 031-401 410 - 0739-76 34 71

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag  10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke I f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tågetTel: 031-401 410 - 0739-76 34 71

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.

Tel. 031-401 410  •  0739-76 34 71

ÖPPET:

Onsdag  11-20
Lördag    10-15

Inlämning av saker:

tisdag-lördag 10-15

Testamente

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

Välj ändamål till höger på talongen!

JAG VILL ATT MITT FADDER-
BIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:
q Barnhem för barn från trasiga hem i Indien – Agape
q Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
q Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
q Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
 Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: ____________________________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________

Födelseår:  ________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Skicka till: 
Barn i Nöd

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg
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Tack alla våra annonsörer!

DÄR KAN DU: Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa 
mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

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!

www.barninod.com
Du missar väl inte 

vår hemsida?

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Arne Johansson, Hönö, 80 år

Conny Thyberg, Öckerö, 60 år

Karin Johansson, Hönö, 50 år

Alva Askeroth, Malmö, 10 år

Grattis till Examen

Christina Ingmyr, Hönö

Till minne
Ulla Berndtsson, Öckerö

Hoback Lennart Danielsson, Siljansnäs

Love & Grace Mission, Coimbatore

INDIEN

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Grace Foundation, New Dehli

INDIEN

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

Hope for the Children, Tema

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

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

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd

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

.................................................................
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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:

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg


