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RAY OF HOPE
”Under 4 dagar undersökte 
vi 500 personer!”  SID 4-5

KÄRLEKENS HEM
Projekt för unga 
tonårsflickor  SID 7
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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!



Ibland dyker det upp ny information om platser utöver världen 
där vi i Barn i Nöd känner att vi skulle vilja kunna gå in med 
resurser för att kunna vara med och göra skillnad. Nu är ett så-
dant tillfälle och vi går in i ett nytt projekt i nordöstra Indien.

I Dooars-området, som ligger i West Bengal, har drygt 70 av 
250 teplantage lagts ner på grund av olönsamhet och skatter. 
Detta har lett till att 150 000 människor har blivit arbetslösa. 
Teplantagerna växer vilt och man ser inga arbetare ute på fälten. 
Te-fabrikerna har stängt och står där övergivna och rostar ner. 
Detta har skapat enorma problem i hela Dooars-området.

I detta område har nu de första spadtagen tagits för att bygga 
en yrkesskola för unga flickor. Utbildningarna kommer att vara 
inriktade på behoven som finns i området. Vi räknar också med 
att sedan kunna hjälpa flickorna ut i arbetslivet för att försörja 
sig själva och ge hjälp till sina familjer. Dessutom kommer vi ge 
matpaket till flickornas familjer för att stödja dem även under 
tiden flickorna går i skolan. På så sätt hoppas vi att flickorna får 
tillåtelse av föräldrarna att gå i skolan och att den hjälpen också 
ska förhindra att flickor säljs och hamnar i prostitution.

Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt där vi hoppas 
göra skillnad för många unga flickor och deras familjer. I början 
av nästa år räknar vi med att de första tjejerna ska flytta in på 
skolan, där de också kommer att bo under skoltiden.

Nu närmar vi oss sommaren med förhoppningsvis skön och av-
kopplande semester. Efter en kall och kylig vår hoppas vi på 
mycket sol och härlig värme. Ge dig tid att stanna upp och njuta 
av allt vackert som nu finns runt omkring oss i Guds underbara 
skapelse. Ta dig tid att fika och umgås med nära och kära, men 
även att upptäcka nya bekantskaper i din omgivning! 
TACK för att Du är med och stödjer Barn i Nöds arbete med 
att göra skillnad i en värld där många lider och har det svårt.

Jag önskar Dig en riktigt härlig sommar!

Karin Johansson

Spännande nytt
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Ray of Hopes arbete i byarna utefter floderna i Amazonas 
öppnar vägen för olika slags turer med hjälparbetare. Jag 
hade förmånen att få vara med på en sexdagars djungeltur 
med amerikanska läkare, då vi stannade i olika byar och 
satte upp mottagning för att betjäna folket som bodde i 
området. Vi förflyttade oss ganska så långt söderut från 
Manaus med båt för att nå byar där folket sällan får möj-
lighet att besöka läkare.

Sen under fyra dagar tog 5 läkare, 2 sjuksköterskor och 
1 tandläkare emot över 500 personer som kom för att få 
hjälp. Vi hade då också ett litet apotek och kunde dela ut 
den medicin som läkarna skrev ut till sina patienter.

Jag jobbade med projektet att dela ut läsglasögon till dem 
som behövde. Vi kollade synen och gav ut mer än 500 par 
läsglasögon av olika styrka. Ett fantastiskt projekt som 
Ray of Hope, sen något år tillbaka, gör tillsammans med 
en av dessa läkare från USA. 
Jag hörde flera av kvinnorna berätta att de var söm-
merskor, men de kunde inte längre se ögat på synålen för 
att få igenom tråden. De fick sina glasögon och var nu 
helt lyckliga över att kunna fortsätta jobba. Det är dyrt 
att köpa läsglasögon i Amazonas och de flesta skulle inte 
ha råd att göra det. Att ens kunna hitta ett ställe att köpa 
glasögon på när man bor långt ifrån närmsta storstad är 
inte lätt.

En dag hade vi också mottagning och tog emot människor 
på vårt center Lyckliga Barn i Autazes. Det kom många 
människor och till slut fick vi stänga grinden för läkarna 
klarade inte av att ta emot fler patienter under de tim-
marna vi jobbade där.

Det var också roligt att se centret efter de ombyggnatio-
ner som gjorts de senaste månaderna, som Barn i Nöd 
skickat pengar till. Hela verandan var nu ombyggd och 
riktiga galler var satta i fönstren. Även dörren var utbytt 
till en riktigt stark grind som låses för att hålla inbrotts-
tjuvar borta. Innertak var också uppsatta i de olika rum-
men på centret och snart ska luftkonditionering sättas in, 
så barnen får en bättre miljö att kunna studera i. Det är 
inte lätt att koncentrera sig och få hjärnan att fungera när 
luften står still och det är närmare 40 grader varmt… Så 
att kunna kyla ner rummen när barnen är där, kommer att 
göra stor skillnad för både barnen och dem som arbetar 
där.

Jag är mycket glad över att se framstegen som sker på 
centret i Autazes och att över 100 barn regelbundet kom-
mer för att ta del i aktiviteterna. Arbetet med att bygga 
en sportplan med tak över i anslutning till centret har nu 
också börjat. Vi tror och hoppas att sportplanen kommer 
att tillföra mycket positivt i detta utsatta och fattiga om-
råde av Autazes.

Karin Johansson

Ray of Hope
Amazonas i Brasilien
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GILLA OSS!
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Emelly är 12 år gammal. Hon är blyg, 
men är en go och glad liten tjej. Hon 
är dotter till Pedro, som är bonde, 
och till Fabiana som är hemmafru. 
Emelly har också en bror som heter 
Bismark. Båda syskonen kommer till 
Instituto Evangélico och är med i ak-
tiviteterna.

Emelly blev inskriven på Instituto 
Evangélico i februari 2015 då hon 
började delta i musikskolan. Till att 
börja med ville hon lära sig spela 

keyboard, men allt eftersom har hon 
övergått helt till att spela klarinett. 
Klarinetten är nu helt klart hennes 
favoritinstrument och hon har blivit 
riktigt duktig. När man jämför med 
hennes kompisar så ligger hon över 
genomsnittet. 

Emelly och Bismark bor i en annan 
kommun som heter ”Seropedica” där 
de bor på en plantage, eftersom deras 
pappa är bonde. Så de har en ganska 
lång väg för att ta sig till Instituto 
Evangélico. Men det långa avståndet 
avskräcker inte Emelly och Bismark, 
eftersom båda två älskar att studera 
musik här. Ibland kör deras pappa hit 
dem i bil och han har då också med 
sig grönsaker till centret från den 
plantage där han arbetar.

Deras familj lever enkelt och föräld-
rarna har inte mycket utbildning, 
men de önskar att deras barn ska få 
större möjligheter till en bättre fram-
tid än de själva fått.
 
 

Emelly går nu i sjunde klass på Paulo 
de Assis Ribeiro, som är en kommu-
nal skola, och hennes favoritämne är 
portugisiska. I framtiden drömmer 
hon om att komma in vid flottan och 
där få syssla med musik.

Hela familjen kommer till vår kyrka, 
som finns i samma byggnad som 
Insitituto Evangélico, och Emelly 
spelar klarinett i en av orkestrarna 
vi har. Det är barn som Emelly som 
driver oss att år efter år fortsätta ar-
beta på Instituto Evangélico. Vi får 
se så många exempel på där barnens 
situation blivit bättre och Gud ger 
oss kraft att för varje dag fortsätta 
hjälpa dessa barn mot en bättre fram-
tid. Jag vill avsluta med Emellys egna 
ord: “Min framtid överlämnar jag till 
Gud.”

Pastor Carlos Augusto 
föreståndare på 
Instituto Evangélico
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i Japeri, Rio de Janeiro - Brasilien

Instituto Evagélico
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Jag skrev i ledaren för vår almanacka 
2017 om alla dessa unga tonårsflickor 
jag träffade i Manacapuru, som hade 
barn eller var gravida. Det var verkli-
gen något som på ett speciellt sätt tog 
tag i mitt hjärta. Flickorna som blivit 
mammor var bara barn själva… Jag 
kände att vi måste göra något för att 
ta tag i och belysa detta problem.

Jag talade med Luzinete Peres, tidi-
gare ansvarig för hjälpcentret Boas 
Novas i Manaus, som sen några år 
tillbaka arbetar för Ray of Hope. 
När jag pratade med henne om si-
tuationen för dessa flickor i Manaca-
puru ville hon genast starta upp ett 
nytt projekt. Hon har sen dess åkt 
till Manacapuru med jämna mellan-
rum och har nu en grupp på drygt 
50 flickor, 10-16 år, som hon träffar 
och samtalar med. Skulle önska att 
vi också kunde ha en grupp för unga 

pojkar men det är inte lika lätt att få 
dem att komma till centret när de bli-
vit lite äldre.

Gruppen av flickor som vill vara med 
växer ständigt och de skulle vilja att 
Luzinete helst kom dit varje vecka 
för att träffa dem. Luzinete tar också 
med sig olika personer som kan tala 
till flickorna, för att hjälpa dem att 
förstå hur olika saker fungerar. Lu-
zinete berättar nu att flickorna börjat 
anförtro sig åt henne och berättar om 
sina liv och vad som händer med dem 
på olika plan.

Även under ett besök i Autazes träf-
fade jag en trettonåring som väntade 
sitt första barn. Jag träffade då också 
denna unga tjejs mamma och det 
kom då fram att mamman själv fått 
sitt första barn som 10-åring. Mam-
man var nu 28 år gammal och skulle 

bli mormor till två barn i augusti, då 
också hennes 18-åriga dotter väntade 
barn… 
Så vi hoppas att även i Autazes kunna 
starta ett liknande projekt som i Ma-
nacapuru. 

Behoven är stora och vi tror att bara 
det finns vuxna som lyssnar och bryr 
sig gör stor skillnad. Många av de 
barn och ungdomar som vi kommer 
i kontakt med lever under svåra fa-
miljesituationer där de förlorat all sin 
tillit till vuxna. Vi har en viktig upp-
gift att visa att det finns vuxna som 
finns där för dem, som ser och vill 
lyssna.

Karin Johansson

Kärlekens Hem 
i Manacapuru, Brasilien

GILLA OSS!
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Ingegerd Norin har fått sluta sina dagar, 89 år gammal. 
Hon var gift med den kände pastorn och författaren Wik-
tor Norin. Det var 1971 som Ingegerd och Wiktor till-
sammans startade hjälporganisationen Barn i Nöd. Först 
genom att skänka bidrag till ett par hjälpprojekt i Brasi-
lien och Indien, men det utvecklade sig snart till något 
mycket mer. Wiktor fick sluta sina dagar år 2000, men 
Ingegerd var den som hade ansvaret och fortsatte att driva 
verksamheten i Barn i Nöd. Ända tills åldern tog ut sin 
rätt skötte Ingegerd Barn i Nöd på ett föredömligt sätt.

Ingegerd var en positiv och glad människa som var lätt att 
umgås med. Jag hade förmånen att jobba tillsammans med 
henne i Barn i Nöd i närmare 30 år och har uppskattat 
henne mycket för den hon var och för vad hon fick betyda 
för Barn i Nöd.
Ingegerd var också en mycket uppskattad sångerska. En 
sång vi ofta hörde henne sjunga i olika sammanhang var 
hennes egen sång; 

Om jag kan hjälpa någon 
där jag går min väg 
Om jag kan glädja någon 
med min sång om dig 
Om jag kan ge åt någon 
vad du givit mig 
blir det mening med hela mitt liv.

Vi tackar Gud för hennes livsgärning 
och lyser frid över hennes ljusa minne.

Arne Johansson

Ingegerd Norin
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Till minne:

Thampy, Ingegerd och Arne.



...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  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
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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!

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?

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!



Välkommen
Välkommen till världen 

Agnes Wallenstam, Jonsered

Till minne
Gösta Bergström, Siljansnäs 

Kenny Gustafsson, Rönnäng

Ingegerd Norin, Göteborg

Olle Örnström

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

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
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Tackkort önskas q Ja q Nej

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

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

90 05 75-2
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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


