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PADHARHEMMET
Sanjus har benproblem 
och är bara 76 cm lång.   SID 4

RAY OF HOPE
Nu kan vi se glädjen i deras ansik-
ten när vi kommer på besök.  SID 6-7
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En man och ett litet barn gick på en 
strand. Stranden var full av sjöstjärnor. 
Barnet plockade en i sänder och kastade 
tillbaka i havet. 
Mannen frågade: Varför kastar du till-
baka sjöstjärnorna i havet? Det spelar 
ingen roll de är ju så många. Barnet tit-
tade på sjöstjärnan i handen och svarade: 
Det spelar roll för den här sjöstjärnan.

Jag älskar den här berättelsen om sjö-
stjärnan. Det är något som ofta kommer 
tillbaka till mig när jag är ute och träf-
far barn och vuxna på de olika platser där 
vi arbetar. Behoven och nöden är så stor 
och man kan omöjligt hjälpa alla, men 
om man ser till var och en av dem man 
möter och försöker göra det bästa man 
kan, så gör det all skillnad i världen!

När jag i maj var i Amazonas träffade jag 
en kvinna och hennes funktionshindrade 
lilla dotter. Jag fick höra kvinnans berät-
telse om hur hennes man smittat henne 

med HIV och hur dottern hon sen föd-
de också var bärare av sjukdomen. Man-
nen hade blivit förtvivlad över hur han 
kunnat fördärva både sin fru och dotters 
liv och han klarade inte av att leva vidare 
med den vetskapen. Han tog sitt liv. 

Nu var människorna i kvinnans närhet 
rädda för henne och hon stod helt utan 
hjälp och stöd. Ingen ville ha henne i sin 
närhet på grund av sjukdomen hon var 
drabbad av. Pastorn som jobbar i byn 
där hon nu bodde lovade hjälpa henne. 
Han visste om en liten bit mark som var 
till salu där hon kunde bygga sig ett li-
tet hus för sin familj. Men hon saknade 
pengar. Då kändes det fantastiskt att från 
Barn i Nöd kunna bidra med medel till 
att denna kvinna, som ingen ville hjälpa, 
nu skulle få en egen bostad.

När jag åter igen kom på besök igen åkte 
jag dit för att se det lilla huset, som pas-
torn tagit ansvar för att bygga, som nu 

stod på plats. Det var fortfarande lite ar-
bete kvar men snart kan hon flytta in. 
Pastorn berättade att praktiskt taget inga 
i byn velat hjälpa till, så han hade åkt till 
en annan plats för att hitta frivilliga som 
hjälpt till att bygga huset.

När jag sen träffade kvinnans lilla dot-
ter, så strålade hon. Ett större leende kan 
man knappast möta. Det är en fantastisk 
känsla att med små medel kunna vara 
med och göra all skillnad i världen för 
en liten kämpande familj. Och det spela-
de verkligen en stor roll för just den här 
kvinnan och hennes dotter!

TACK för att Du fortsätter vara med 
och stödjer Barn i Nöds arbete och att 
vi alla tillsammans kan vara med och för-
ändra livet för många som verkligen be-
höver det! Jag vill önska Er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Karin Johansson

Det spelar roll för den här sjöstjärnan
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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 
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önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.
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På hemmet för funktions-
hindrade i Padhar bor för 
närvarande 169 barn och 
ungdomar som är i behov av 
hjälp på olika sätt. Personalen 
arbetar hårt för att alla ska få 
en möjlighet att som vuxna 
kunna klara sig själva i det in-
diska samhället, där de annars 
många gånger blir åsidosatta. 
Det är barn från förskoleål-
dern upp till ungdomar som 
går på gymnasium och yrkes-
utbildningar. Totalt är det 98 
pojkar och 71 flickor. 

Sanju är elva år gammal och 
han går i femte klass i sko-
lan. Han tillhör de så kall-
lade ”kastlösa” och kommer 
från en by som heter Bhattid-
hana, som ligger sex mil från 
Padhar. Sanju har tre syskon, 
en bror och två systrar. Hans 
pappa dog på grund av en ar-
betsolycka då han fick fallan-
de elkablar över sig. Det är en 
mycket fattig familj som bor 
i ett enkelt litet lerhus. Mam-
man tar de jobb hon kan få tag 
på för att kunna försörja sin 
familj. Men livet är mycket 
svårt. En av hans systrar går 
i nionde klass, men hans båda 
äldsta syskon försöker också 

arbeta för att hjälpa till med 
försörjningen till familjen.

Sanjus mamma har tagit med 
honom till doktorn för att få 
hjälp med hans benproblem. 
Båda benen är böjda. Han är 
också mycket liten tillväxten, 
drygt 76 centimeter lång.
Det ledde till att han flyt-
tade till Padharhemmet för att 
kunna få den hjälp han behö-
ver.
 
Sanju tycker om alla ämnen i 
skolan, men hans favoritäm-
ne är matematik. Han tycker 
också mycket om sport, mu-
sik och dans. Sanju är en social 
liten kille och han är mycket 
omtyckt av sina klasskamra-
ter. Han har alltid ett leende på 
läpparna och visar respekt för 
sina lärare och för äldre. Han 
är en mycket uppmärksam 
och lydig elev och han gör allt 
sitt arbete självständigt. Hans 
stora önskan och dröm är att 
få fina betyg i skolan för att 
sen kunna få ett bra arbete så 
att han kan hjälpa sin mamma 
att försörja familjen.

Karin Johansson

Padharhemmet 
  i Madhya Pradesh, Indien

GILLA OSS!
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Ray of Hope startades 2003 av Gloria Santos Reynolds. 
Ray of Hope består av ett stort antal volontärer som arbe-
tar med socialt och evangeliskt arbete i byarna utmed de 
stora floderna i Amazonas. Ray of Hope har för många 
människor blivit den kontaktpunkt med civilisationen 
som gör att de inte längre känner sig helt övergivna av det 
brasilianska samhället.

Gloria berättar här om mötet med en ny stam och by:
”För många år sen när vi besökte en indianby där folket 
tillhör indianstammen Dessane träffade jag Julio. Jag vis-
ste att Julio inte ursprungligen kom från den här stammen. 
Jag började prata med honom och han berättade varifrån 
han kom och från den stunden blev vi goda vänner. Men 
alltsedan den där första gången så har jag många gånger 
kunnat se sorgen i hans ögon över att han inte var tillsam-
mans med sitt eget folk.

Han berättade för mej, den där första gången vi träffades, 
om sitt eget folk Tatuyo. Drömmen som de hade om att 
ha en egen by med en stor moloca (centralbyggnaden i 
en indianby). Då levde deras folk i olika byar, men bara 
några på varje plats och ibland splittrades till och med fa-
miljerna. Jag uppmuntrade honom att fortsätta att be för 
att drömmen skulle gå i uppfyllelse.

Några år senare var vi ute på floden Rio Negro och vi 
stannade till på en strand. Till min stora  glädje träffade 
jag där en Tatuyo-familj och de tog mej med för att träffa 
ytterligare familjemedlemmar, även deras hövding Pinon. 
Pinon berättade att de nyligen blivit erbjudna en liten bit 
mark där och att de nu börjat bygga upp en by, med en 
stor moloca.

Även om marken var liten och de är en av de fattigaste 
stammarna på den sidan floden, så är de en av de mest 
öppna och välkomnande byarna gentemot folk från andra 
stammar att komma och bo tillsammans med dem. De vet 
hur det är att bo med andra och att inte känna sig inklude-
rade, så de gör allt för att alla ska känna sig välkomna. De 
hjälper till och med till för att alla ska ha någonstans att bo 
och ordnar så att de kan få arbeta. Och Julio hade också 
flyttat till byn. Han är hövdingens lillebror.

För drygt tre år sen började min man Patrick att ta turister 
dit och på så sätt kunde de få en inkomst till byn, då de 
dansar och säljer sina smycken och hantverk. Hövdingen 
Pinon och Patrick blev snart mycket goda vänner och det 
öppnades upp för Ray of Hope att komma på besök. Un-
der dessa besök fick vi tillfälle att visa Jesu kärlek på ett 
mycket konkret sätt. Vi har kunnat hjälpa dem på många 
olika sätt och jag kan nu se hur Gud förde oss samman vid 
precis rätt tillfälle.

Ray of Hope
i Brasilien

En dag när vi kom dit för att besöka dem var alla vuxna ute i djung-
eln för att samla frö och annat till deras smycken och hantverk. Det 
bor en familj i byn som inte pratar någon portugisiska och vid det 
här tillfället var deras två döttrar där. De är två och tio år gamla. 
Flickorna talar sitt stamspråk och lite spanska. Vi hörde gråt och ett 
av de andra barnen pekade på hyddan, där gråten kom ifrån. Därin-
ne, i en hängmatta, låg den lilla tvååringen. Hon var mycket sjuk med 
feber och hon var praktiskt taget okontaktbar. Vid detta tillfälle hade 
vi med oss en läkare och två sjuksköterskor. Vi blev mycket oroliga 
för läkaren sa att han inte kunde behandla henne på plats. Flickan 
var mycket uttorkad och hon behövde komma till ett sjukhus, men 
närmaste sjukhus låg tre timmar bort...

Vi bestämde oss då för att vänta in de vuxna från deras djungeltur för 
att få tillstånd att ta med oss flickan till sjukhuset i Manaus. Men vi 
hade också en pastor med oss och medan vi väntade började vi be för 
den lilla sjuka flickan. Efter en liten stund vaknade den lilla upp, fe-
bern var borta och hon började gråta. Vi visste att detta var ett Guds 
mirakel som vi fått vara med om.

Hövdingen Pinon hade tidigare berättat för mig att under många år 
hade han känt sig helt bortglömd och ensam. Nu kan vi se glädjen i 
deras ansikten när vi kommer på besök. Hövdingen håller kontakt 
med Ray of Hope. Pinon ringer och talar om när de har speciella 
behov, men ibland vill han bara berätta något roligt som har hänt. 
Deras liv och tillvaro har förändrats och man ser det tydligt i deras 
ögon. Vi har också stor respekt för deras kultur och sätt att leva. Vi 
älskar dem. Jesus finns där för dem och det gör Ray of Hope också.”

Gloria Santos Reynolds
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...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

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

Tel. 031-401 410  •  0739-76 34 71

ÖPPET:

Onsdag  10-18
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

Shalom önskar vi alla 
våra vänner i Barn i Nöd!
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När jag var 14 år gammal frågade jag min mor om jag kunde få köpa 
en ny blus. Jag ville ha nya kläder på mig på min kompis kalas. Ti-
derna var svåra, men jag fick ett par dollar. Jag gick runt och letade i 
många butiker innan jag fick syn på blusen som låg i lådan med ”rea 
på reapriset”. Jag lärde mig samtidigt också ett nytt ord – DEFEKT.
 
Blusen var underbar och annorlunda. Jag frågade expediten vad som 
var fel och hur det kom sig att den var så billig? Hon svarade: ”Fråga 
inte vad som är fel, fråga istället vad som är rätt. Titta på de vackra 
färgerna, de vackra knapparna och skärningen på ärmarna. Köp den!” 
Jag insisterade: ”Vad är det som är fel?” Hon sa: ”Titta här; ärmarna 
har inte samma längd, knapparna är för långt isär och två knappar 
saknas. Färgerna har också bleknat lite här och där, men annars är den 
perfekt. Se på helheten.”

Jag köpte den och jag kan inte med ord beskriva hur mycket jag äls-
kade den DEFEKTA blusen. Jag var rädd om den och den följde 
också med mig när jag emigrerade till Israel. Senare förstod jag varför.

Pojkarna och flickorna som kommer till Neve Michael gör det under 
tragiska omständigheter. Våra barn är inga vanliga barn. Hur skulle 
barnen kunna vara det efter allt de gått igenom i livet? Abigail såg sin 
styvfar brutalt döda sin mamma... Yossi omhändertogs efter att hans 
mamma hoppat, eller knuffats ut, ur ett fönster… Sarit bestämde sig 
för att sluta tala efter det fruktansvärda som hon fått se... Nathan blev 
utsatt för sexuella övergrepp… Ja, listan kan göras lång.

Inget av våra barn kan säga att de kommer från VANLIGA hem. 
Men det är det som gör dem SPECIELLA. De behöver oss, eftersom 
vi är de som har möjligheten att ge dem det vanliga livet, det liv som 
de förtjänar att ha.

Jag tackar er för att ni inte bara älskar våra barn här i Israel och bryr 
er om dem – ni gör ju också något för att förändra deras situation. 
Ibland behövs mod för att våga bry sig.

När ni stödjer oss och Israel, så ger ni barnen och vårt land en chans. 
När jag ser och möter de ungdomar som tagit examen och som kom-
mer tillbaka och besöker Neve Michael, då vet jag att NI är en del 
av deras framgång. Det är arméofficerare, översköterskor, rektorer, 
direktörer, lärare med mera. Många, nu helt vanliga, goda människor! 
Jag vill skicka er många varma hälsningar med kärlek, välsignelse och 
uppskattning!!! 

Hava Levene och Neve Michael-familjen



Gratulation
Alice Karlsson, Nässjö, 80 år

Till minne
Elsa Viola Andersson, Staffanstorp 

Trapp Anna Johansson, Siljansnäs

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
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Tack alla våra annonsörer!

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!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!

Panchsheel, Amravati

INDIEN

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Slumarbete i Delhi

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

Lyckliga Barn, Autazes

BRASILIEN

HOVÅS 
PIZZA & GRILL
031-28 61 61

TAKE AWAY 031-28 71 71
www.hovasasianfood.se

DÄR KAN DU: 
Bli fadder, ladda ner senaste 
tidningen, läsa mer om vårt 

arbete, hitta kontaktupp-
gifter och mycket mer.

www.barninod.com

Du missar 
väl inte vår 

hemsida?
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Tackkort önskas q Ja q Nej

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

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

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd

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


