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123 900 5752

Besök oss gärna på
www.barninod.com Din gåva gör skillnad!

God jul
Gott nytt år

och



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!



Nu glittrar ljusstakar och stjärnor i fönstren i alla hus. Trädgårdar lyses upp av 
ljusslingor på räcken och i träd. Julen närmar sig och julmusiken spelas över-
allt. Men många är stressade och det är så mycket som ska hinnas med. Men 
varför firar vi egentligen jul? Har vi stressade svenskar glömt anledningen till 
julen och istället ersatt det med massor av måsten? Julen ska vara en tid att 
minnas det största som hänt. En glädjens högtid då vi firar att Jesus föddes.
Låt oss njuta av denna ljusets högtid! Ta dig tid att sjunga med i de vackra 
julsångerna och bjud in en granne på adventsfika. 

Tusen juleljus som brinner
Känn att du är älskad just för den du är
Känn att du är värdefull
Herren har dig kär
Hoppets stjärna lyser klar
Så lyft din blick och se
Att i vinterns mörka tid
Så har han nå´t att ge

Tusen juleljus som brinner ger oss visshet klar
Att en kärlekslåga vinner över det som var
Börja om på nytt 
och känn att kärlek finns att få
Låt din jul bli speciell, och livet lika så

Känn hur julens sånger, fyller dina rum
Känn att det är äkta, inte bara en dröm
Hoppets Gud densamme är
idag precis som då
Framtiden är ljus för den
som vill hans vägar gå

Känn hur traditionen
har en grund i vad som hänt
Julen firar vi idag
för att vår Gud sin son har sänt
Jesus kom med kärlek, nåd, förlåtelse och frid
Därför lyser hoppet nu
Genom stjärnan i juletid

Med orden i denna fina sång av Frida Strömblad 
vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Tack för året som 
gått och ta emot de varma hälsningarna från alla barn och personal på de plat-
ser där Barn i Nöd jobbar! Du är med och förgyller deras jul! 

Varmt tack!

Karin Johansson

Tusen juleljus som brinner!
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Hannacentret 
i Dominikanska Republiken

Det var spännande att komma tillbaka till Dominikanska 
Republiken för att med egna ögon se hur arbetet fungerar 
efter de stora förändringarna på Hannacentret under året. 
Förra året var det ovisst hur arbetet framöver skulle kom-
ma att bli, men nu ser vi hur allt löst sig på ett fantastiskt 
sätt.

Förra året kom beskedet att alla barn från 5 års ålder ska 
vara i skolan hela dagen. Det gjorde att alla barn som tidi-
gare tillbringat förmiddagen eller eftermiddagen på Han-
nacentret nu inte längre kunde göra det.

Men Aracelis och Alba hade då en idé om att ta in yngre 
barn, från 3 års ålder, på förmiddagarna. Sen ville vi heller 
inte helt släppa dem som tidigare varit med i aktiviteterna 
så vi öppnade upp för dem 3 eftermiddagar i veckan, efter 
skolan. Och till min stora förvåning så kommer praktiskt 
taget alla! Det var runt 100 barn dessa eftermiddagar! En 
del var väldigt trötta och somnade en stund på golvet – 
men de var där! De vill inte missa samlingarna, berättade 
Aracelis. 

Med stor glädje fick jag då också möta dessa små fyra-
åringar som deltar på förmiddagarna varje vecka. Det är 
drygt 50 småttingar med lysande ögon som mötte mig 
och Marta när vi anlände till centret. Aracelis och Alba, 
tillsammans med övrig personal, gör ett jättefint jobb och 
arbetet fortsätter på ett väldigt fint sätt. 

De barn som nu under året börjat på centret är alla ut-
valda på grund av sina hemförhållanden. Området som 

centret ligger i är fattigt och många barn har det svårt på 
grund av olika omständigheter. En av dessa små som har 
det mycket svårt är Manuela. Hon är fyra år gammal och 
en ganska så vilsen liten tjej. Hon bor hemma hos sina 
båda föräldrar som är extremt fattiga men också drog-
missbrukare.

Det är inte ovanligt att Manuela blir slagen och hon har 
hamnat på sjukhus både för bruten arm och för slag mot 
huvudet. Att Manuela kommer och deltar på Hannacen-
tret betyder oändligt mycket för denna lilla tjej. Det är 
hennes oas i en annars svår tillvaro. Hon kommer fem 
dagar i veckan och får äta sig mätt och blir omsluten av 
kärlek och omtanke. Personalen håller också sina ögon 
på vad som händer i hemmet och gör allt för att hjälpa 
Manuela.

Personalen lägger också mycket tid på att fostra alla dessa 
barn. De lär dem att hjälpa varandra, säga tack och att 
vänta på sin tur. Många av dessa barn har bara sprungit 
vind för våg och inte mycket tid har lagts på att lära dessa 
barn hur man uppför sig emot andra.

Det var med glädje i hjärtat som jag lämnade Dominikan-
ska Republiken för denna gång då jag fått se hur arbetet 
fortsätter på ett fantastiskt fint sätt. Aracelis och Alba har 
verkligen steppat upp och tagit befälet för centret på ett 
föredömligt sätt, sedan Marta lämnade över för ett år sen.

Karin Johansson  
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Att Manuela kommer och 
deltar på Hannacentret 

betyder oändligt 
mycket för denna lilla tjej. 

Det är hennes oas i 
en annars svår tillvaro. 
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Good Hope Blind Mission 

Blindmissionen arbetar bland familjer, som har en eller flera 
som är blinda, i området runt staden Kottayam i Kerala. Si-
tuationen för dessa familjer är mycket svår och KC Thampi 
och Daniel gör sitt yttersta för att hjälpa dem på olika sätt. 
Här kommer hälsningar från tre personer som får hjälp ge-
nom Good Hope Blind Mission:

”Jag är 37 år gammal och helt blind. Jag är föräldralös, men 
jag har en granne som hjälper mig när jag behöver det. Sen 
finns det andra goda och vänliga människor runt omkring 
som ger mig lite pengar till det mest nödvändiga. Låt mig få 
säga ett hjärtligt tack till alla er som hjälper mig.” 
Varma hälsningar Sindhu
  
”Min son Gopalan är blind från födelsen men också psykiskt 
sjuk. Han är nu 50 år gammal. Vi är mycket fattiga och har 
knappt ingenting. Det stöd vi får igenom Good Hope Blind 
Mission är obeskrivligt. Vi använder pengarna till att köpa 
medicin. Jag är gammal och det är inte så lätt att ha en son 
som är 50 år och sjuk. Jag tackar er alla från djupet av mitt 
hjärta. Gud välsigne alla dessa goda människor runt omkring 
oss och runt om i världen.”
Hälsningar Narayani

 
”Jag är 56 år gammal och blind. Jag har en mamma som är 
86 år som har varit sängliggande i många år. Min dotter är 
psykiskt sjuk. Min fru arbetade tidigare som hemhjälp i olika 
hem, men fick sluta på grund av min gamla mamma och vår 
dotters sjukdom. Vi har ett litet hus som en vänlig människa 
gav till oss. En väldigt generös handling. Mitt i allt detta är 
Good Hope Blind Missions till väldigt stor hjälp för oss. Tack 
för att Ni har valt att stödja oss! Gud välsigne er alla.” 
Hälsningar Antony Till Kärlekens Hem kommer många barn 

som på något sätt har det svårt hemma. 
Familjerna är fattiga och de bor i olika 
områden runt centret. Den senaste tiden 
har droganvändandet och kriminalite-
ten i området ökat och man bör inte ska 
vistas ute efter mörkrets inbrott.

Många av barnen som kommer till Kär-
lekens Hem och äter lunch fem dagar i 
veckan, skulle annars inte fått någon mat 
mitt på dagen. De får också hjälp för att 
klara av skolan och personalen försö-
ker anpassa hjälpen så att var och en blir 
hjälpt på det sätt den behöver.

Gabriele är sju år gammal och deltar re-
gelbundet i aktiviteterna på centret till-
sammans med sina syskon Gabriel som 

Kärlekens
 Hem

i Indien
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är tre år och Hadassa som är två år 
gammal. De bor i ett mycket enkelt 
hus, byggt på styltor, i en sluttning. 
Det är en mycket fattig familj med 
stora och trängande behov.

Under året som gick lämnade pap-
pan plötsligt familjen för att leva 
med en annan kvinna. Kvar blev 
mamman ensam med sina fyra barn 
som är ett, två, tre och sju år gamla. 
Att pappan lämnade dem har orsakat 
stora problem och lidande för famil-
jen. Det är mycket rörande att höra 
Gabriel be till Gud om att hans pap-
pa ska komma hem igen. Mamman 
berättade att han ofta sitter utanför 
huset på eftermiddagarna och väntar 
på att pappan ska komma hem.

Mamman har inget arbete och det 
beror på två olika saker. Dels är det 
svårt att hitta ett jobb och för det 
andra har hon ingen som kan hjäl-
pa henne att se efter barnen om hon 
skulle arbeta.

Mamman är mycket tacksam för 
Kärlekens Hem och att hennes barn 
kan komma dit och få lunch. Hon 
vet inte hur hon skulle klara av det 
annars. Nu har hon bara middagen 
hon behöver bekymra sig om. 

Under mitt besök i Amazonas under 
september månad besökte jag famil-
jen och fick en fin pratstund med 
mamman. Hon berättade att hon nu 
mådde mycket bättre, då hon under 

det senaste året kämpat med depres-
sion. Hon sa att hon också skulle 
fortsätta att be och hoppas att hen-
nes man skulle komma tillbaka till 
familjen. Och en månad efter mitt 
besök fick familjen bönesvar då pap-
pan flyttade hem igen.

Storasystern Gabriele sa då till Mar-
ta, som arbetar på Kärlekens Hem: 
Marta, nu får vi inte glömma att 
tacka Gud eftersom han har gett oss 
bönesvar och pappa har kommit till-
baka till oss!

Karin Johansson

Kärlekens
 Hem

i Brasilien
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Folket som bor ute i byarna i djungeln har ofta svårt att få den hjälp de 
behöver. Dels för att byarna ligger avsides och det är långt till de större 
städerna, men också för att många saknar pengar för att kunna betala 
för sin resa in till stan. Det händer ganska så ofta att vi på Ray of Hopes 
kontor får hjälpa till att betala buss och båtavgifter, så att olika personer 
kan ta sig hem till sin by igen.

Under en av missionsresorna som vi gjorde under juni månad, tillsam-
mans med en grupp från USA, befann vi oss på Autazesfloden. Den här 
gången hade teamet med sig en läkare som tog emot patienter när vi be-
sökte de olika byarna. Under vår andra dag i byn São Pedro kom en 
mamma med sin son. Pojken hade ett allvarligt problem med sitt ena 
finger. Doktor Charles såg direkt att pojken var i stort behov av en ope-
ration. I annat fall var det stor risk att pojken skulle förlora sitt finger.

Jag jobbade vid detta tillfälle som tolk för doktor Charles och jag över-
satte för mamman vad doktorn hade sagt; Pojken måste genast till ett 
sjukhus i Manaus för att genomgå en operation. Direkt såg jag tårarna 
stiga i mammans ögon och jag förstod att hon inte hade pengar för att 
betala vad resan för henne och sonen skulle kosta. 
 
Så snart jag kunde gick jag och pratade med gruppledaren för det ameri-
kanska teamet. Jag berättade om pojkens situation och att mamman inga 
pengar hade. De sa att de gärna skulle betala för deras resa in till Manaus. 
Jag gick då till mamman och berättade att gruppen skulle betala för deras 
resa till sjukhuset. Hon berättade för mig att hon aldrig tidigare rest så 
långt bort som till Manaus, men att hon nu självklart skulle göra det. 
Hon var mycket tacksam!

Genast kontaktade Sonia, vår socialarbetare, en ortopedisk kirurg i Ma-
naus som brukar ställa upp när barn inom Ray of Hope behöver hjälp. 
Ray of Hope-teamet gör alltid allt de kan för att vara en röst för dem 
som inte hörs. Den här mamman hade ingen möjlighet att själv ta sig till 
Manaus och den tid det antagligen skulle ha tagit för henne att komma 
till rätt läkare kunde ha medfört att pojken blivit av med sitt finger. 

När vi några dagar senare kom tillbaka till Manaus från vår missionsresa 
fanns redan mamman och pojken på plats. Och innan det amerikanska 
teamet reste hem till USA några dagar senare, kunde doktor Charles få 
se att pojken blivit opererad och att han kunde återvända hem till sin by 
ute i djungeln.

Gloria Santos Reynolds
President i Ray of Hope
 

Ray of Hope 
i Amazonas, Brasilien



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

...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

...eller anmäl dig som fadder 
direkt via vår hemsida!
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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!



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Aina Kerstis, Siljansnäs, 85 år
Caisa Berntsson, Nora, 80 år
Gunilla Lindberg, Karlskoga, 70 år
Ulrika & David Hedman, Torslanda, 50 år
Maggie Svensson, Jönköping

Till minne
Sven Andersson, Siljansnäs
Sven Flintull, Mora/Siljansnäs
Sonja Granlöf, Kramfors

Vi finns på flera 
ställen runt vår jord!

BARN 
I NÖD

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

Padhar Hospital, Padhar

Padharhemmet, Padhar

Panchsheel, Amravati

Slumarbete, Delhi

Yrkesskola för flickor, Nagrakata

BRASILIEN

Instituto Evangélico, Japeri

Kärlekens Hem, Manacapuru

Lyckliga Barn, Autazes

Ray of Hope, Manaus

UGANDA

Mukarangye, Kabale town

KENYA

Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND

BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA 
REPUBLIKEN

Hannacentret, Azua

ISRAEL

Jaffa Institutet, Tel Aviv

Neve Michael, Pardes Hana

Gratulationer på  
namngivningsdagen
Valerie Rebecka Gudowski, Stockholm

Frans Alexander Kronlund, Hägersten



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

POSTTIDNING B

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 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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Har du flyttat?

Ny adress: .........................................................................................................

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

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

Gåva till Barn i Nöd
Tackkort önskas q Ja q Nej

Avsändare:  Barn i Nöd, 
 Kungsportsavenyn 22, 
 411 36 Göteborg


