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



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!



Något jag tänkt mycket på den se-
naste tiden är detta med uppmunt-
ran och hur vi beter oss mot varan-
dra. Det är så lätt att slänga ur sig 
obetänkta ord eller göra tvärtom; 
bara tystna och inte säga något alls. 
Ord som inte blir sagda har ibland 
större kraft är det som sägs. 

Att ibland inte få ett ”tack för 
hjälpen” när man lagt mycket möda 
och tid på något, kan inverka nega-
tivt på relationen. Det lämnar efter 
sig många varför… 

I en tid när så många lever i stress 
och mår psykiskt dåligt är det desto 
viktigare att vi uppmuntrar varan-
dra. Det är ju egentligen så enkelt 
och kan göras på ett par sekunder. 
Och för den som får uppmuntran 
kan det förändra allt. Man känner 
sig sedd och värdefull. Och visst är 
det underbart att umgås och vistas 
i någons närhet som både i ord och 
handling är positiv?    

När jag letade på nätet efter några 
tänkvärda ord om tacksamhet så 
snubblade jag in på sidan Utforska 
Sinnet och där stod det bland annat:
Det är inte alltid enkelt för alla att 
vara tacksamma. Många har svårt 
för att le mot en person som har 
gjort dem en tjänst ifall de egentli-
gen inte gillar personen. Vi vet dock 
att det är rätt att liva upp dagen 
med tacksamhet och att det kom-
mer gagna oss i det långa loppet.

Det är inte alltid vi är medvetna om 
hur bra vi har det. För många andra 
runt om i världen är det en dröm att 
ha en säng, ett tak över huvudet och 
mat varje dag. Men många av oss är 
så upptagna av livets små petitesser 
att vi tror att vi förtjänar den be-
kvämlighet som vi har, även ifall vi 
inte har gjort något för att förtjäna 
den.

Vi lever i en värld där så mycket är 
orättvist och negativt. Det är lätt att 
falla in i samma mönster och se allt 
i svart. Men ska vi inte försöka för-
ändra tillvaron och bli människor 
som är positiva? Precis som perso-
nalen på Hannacentret i snart sex 
år arbetat med att fostra och lära 
barnen att leva efter den Gyllene 
Regeln. Det har förändrat livet för 
många barn på den platsen. Barn 
som tidigare var arga och själviska 
som nu lärt sig vad det är att vara en 
bra vän och att säga tack.

Vi har alla en önskan efter att bli 
uppskattade och sedda. Låt oss visa 
varandra uppskattning och vara 
tacksamma för det som vi har runt 
omkring oss. Saker vi ser som själv-
klart men som faktiskt inte är det i 
större delen av världen.

Karin Johansson
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Allt vad ni vill att 
människorna ska 
göra för er, det ska 
ni också göra för dem. 
Matt 7:12



Glada Barn i Autazes, 
Brasilien

I djungelstaden Autazes ligger hjälpcentret Glada Barn. Hit kommer barn som lever ett tufft liv hem-
ma. Många känner att de har en fristad på centret, en plats där de kan känna sig trygga och sedda. När 
man flyttar in till en stad, efter att tidigare ha bott i en by ute i djungeln, kan det ta tid innan barnen 
blir registrerade och kan börja skolan i staden. Då blir centret och lektionerna barnen kan få där en 
plats som gör att barnen inte hamnar allt för långt efter när de sen kan få börja i den vanliga skolan.

Ett av barnen som finns på Glada Barn har skrivit ett litet brev för att berätta om sig själv:
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Hej!
Jag heter Vinícius och jag är åtta år gammal. Jag bor tillsammans 
med min mamma Nicélia och min styvfar Elias. I familjen finns 
också Matilde och Arno som är föräldrar till min styvfar Elias. Jag 
skulle vilja berätta lite för er om mitt liv. Det är inget liv som man 
som barn drömmer om att ha, men det är så som det ser ut…
 
På morgonen går min mamma till arbetet, men det gör inte min 
styvfar. Han säljer droger och rånar människor. Jag tycker inte om 
honom och jag är rädd för honom. Jag är rädd för att han ska göra 
mig illa, då jag ofta är ensam hemma under dagarna. Jag går inte 
i skolan för att vi bodde tidigare långt utanför staden så jag har 
ännu inte kunnat bli registrerad för att få börja.

Eftersom jag inte går i skolan går jag nu ofta hem till Matilde. Hon 
tar hand om mig, ger mig mat, låter mig få bada och hon köper 
saker till mig. När jag är där så ordnar hon också så jag kan gå till 
centret Glada Barn både på förmiddagarna och eftermiddagarna. 
När det är lektioner så är jag med där, jag får mat, spelar och sjung-
er, jag får lyssna till Bibelberättelser.

På lektionerna som jag är med på så har jag Néia som lärare, sen 
är det en kvinna som lagar mat till oss och Nilda som ibland ger oss 
godis. Jag vet inte hur livet skulle vara om jag inte kunde gå dit, jag 
tycker så mycket om att vara där.

Jag har också en bror som heter Cauã, som jag också tagit med till 
centret. Han gillade också att vara där! Men eftersom han bor hos 
vår mormor och deras hus inte ligger i staden så har han har ingen 
möjlighet att kunna anmäla sig och komma dit regelbundet.

Sen har jag så klart också en pappa och han heter Gleison. Han 
lämnade oss för länge sen och har nu en ny familj. Eftersom han 
aldrig velat lära känna mig så har jag ingen kontakt med honom.

Jag vill också tacka er för centret Glada Barn och för att ni hjälper 
mig och bryr er om mig! Tack för att ni skickar pengar så vi kan 
få mat, leksaker och kan vara med i skolan där! Gud välsigne er!

Hälsningar och kramar från Vinícius

Centret



Varje vecka hör jag olika berättelser 
om barn och vad de varit med om. 
Det är berättelser som ibland gör mig 
varm om hjärtat, men för det mesta 
får det mitt hjärta att gråta….
Men alla dessa berättelser får mig att 
inse hur mycket jag har att vara tack-
sam för. Vi går ju alla igenom utma-
nande saker i våra liv och de flesta av 
oss har familj och vänner som vi kan 
vända oss till för att få stöd, råd och 
en kram. Men för barnen som kom-
mer till oss på Neve Michael är det 
inte så. Allt de har när de möter oss 
är det hemska trauma de bär med sig. 
Deras värld har precis fallit samman 
och vår personal får göra allt de kan 
för att livet ska bli bättre och lättare 
för dessa barn så snabbt som möjligt.

Jag vill dela några små glimtar med 
er. Mina barn och barnbarn kom för 
några veckor sen för att hälsa på. En 
ung pojke, som varit hos oss på Neve 
Michael i sju år, frågade då om han 
kunde få lov att komma över till oss 
för att leka med mina barnbarn. Jag 
ordnade så klart så att han kunde få 
tillstånd att komma över till oss. Så 
han kom tillsammans med en av våra 
terapeuter och två tjejer som gör sin 

militärtjänst hos oss. Han hade också 
med sig ytterligare tio barn! De fick 
några riktigt roliga timmar tillsam-
mans!

Detta var under en helg och det är 
ju inte alla av våra barn som får lov 
att åka hem till sina familjer under 
lov och ledigheter. Denne pojke och 
hans bror är sådana barn. Tidigare 
kunde de åka hem, men när de senast 
åkte hem till sin mamma så försökte 
mamman begå självmord när poj-
karna var där. Det var faktiskt denne 
pojke som drog in henne från fönstret 
och höll henne fast medan hans bror 
ringde polisen. En ambulans kom och 
tog mamman till sjukhuset och poli-
sen körde tillbaka pojkarna till Neve 
Michael. Vilket trauma för dessa två 
bröder… Tack och lov så älskar de sin 
husmamma här hos oss och hon är en 
trygghet och räddning för dem.

För någon vecka sen var vi tvungna 
att ha ett tungt samtal med en av våra 
små tjejer som bott hos oss i fem år. 
Vi fick tala om för henne att hennes 
mamma hade dött. Mamman använ-
de droger och hade tagit en överdos. 
Det är en mycket svår situation då 

hennes för-
äldrar har levt 
separerade i 
flera år. Det 
som gör det 
hela svårare 
är att mam-
man var ju-
disk och pap-
pan är arab 
och han bor i 
en ovänligt in-
ställd by. Pap-
pan får komma 
och hälsa på, 
men under res-
triktioner. 

Men vi har nu 
hittat en mos-
ter till denna 

tjej och hon kommer att få tillbringa 
tid med henne. Detta är en liten tjej 
som har många hemska minnen… 
hon blev utelåst från sitt hem, var utan 
mat och utsatt för värre saker. Hon 
kommer nu att ha sin Bat Mitzvah i 
juni, vi gör allt för att hon ska få nya 
positiva upplevelser och minnen att 
bära med sig. Vi måste ge henne lycka 
och glädje.

När jag tänker på alla dessa barn vi 
har på Neve Michael så blir jag så på-
mind om hur mycket jag har att vara 
tacksam över i mitt liv. Jag är välsig-
nad med en fin familj och våra barn på 
Neve Michael är välsignade att de har 
er som så troget fortsätter att vara ett 
stöd för oss! Med mycket kärlek och 
tacksamhet sänder vi varma hälsning-
ar från Neve Michael!

Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael
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GILLA OSS!

På Agape Child Centre flyter livet på 
som det har gjort i så många år. Det är 
drygt 1400 barn fått växa upp här sedan 
invigningen 1979. Agape har genom åren 
fått många utmärkelser för sitt arbete 
bland barnen. Nu har det inte längre be-
teckningen barnhem utan är numera ett 
skolhem. Men det har ju aldrig egentli-
gen varit ett barnhem, då de allra flesta 
barnen har familjer som de bor hemma 
hos under skollov och ledighet. Alla bar-
nen har en familjetillhörighet och bor på 
Agape på grund av fattigdom eller andra 
omständigheter som gjort att barnen be-
höver hjälp för att kunna gå i skolan och 
få det de behöver för en bra uppväxt. 

Barnen förbereder sig nu för de slutliga 
proven i skolan som är i slutet av mars 
månad. Samarbetet med skolan där bar-
nen går fungerar mycket bra och skol-
ledningen har varit mycket hjälpsamma. 
Det är på grund av detta samarbete som 
Agape nu har kunnat bli registrerade 
som Skolhem och fått tillstånd så de kan 
fortsätta hjälpa barn som behöver det. 
Men skolan som Agape är kopplad till 
är mellan årskurs 5–12, så nu kan det 
bara finnas barn från 10 år och uppåt 
som bor på hemmet. Så de barn som var 
yngre och som ännu inte börjat femman 
var tvungna att söka sig till nya skolor, 
då inte hade rätt att bo kvar på hemmet. 
Till nästa läsår hoppas vi kunna ta emot 
fler barn då det finns plats. Detta läsår 
har vi haft drygt 55 barn inskrivna och 
boendes på Agape.

Barnen fostras också i att få hjälpa till 
med arbetet som behövs göras på hem-
met. De får tvätta sina kläder och hål-
la det fint på området. Det finns också 
djur som ska tas omhand. Det finns två 
kor som ger tillräckligt med mjölk så det 
täcker behovet som finns. De har också 
getter, kaniner, höns och en hund. Allt 
för att skapa en hemtrevlig atmosfär för 
barn och personal som bor på Agape.

Bibelskolan, som finns på området, har 
haft 25 elever under året. I februari var 
det avslutning och examen för 12 av dem 
som nu gått färdigt sina två år i skolan. 
Resterande kommer att fortsätta ytter-
ligare ett år. Under 38 år har över 900 
elever studerat här på Agape Bible In-
stitute.

Förra året drabbades Kerala av svå-
ra översvämningar. Många av barnen 
kommer från bergstrakterna och många 
hus spolades bort av de kraftiga regnfal-
len och i jordskred. Agape kunde hjäl-
pa några familjer som drabbats hårt av 
förödelsen. Både barn och föräldrar var 
djupt tacksamma för hjälpen de fick.

Ett av barnen som bor på Agape heter 
Alex. Han är elva år gammal och går i 
sjätte klass. Han kommer från en plats 
i Kerala som ligger en bit söderut från 
Agape. Hans föräldrar är analfa-
beter och de hade det svårt 
ekonomiskt. Det var 
också svårigheter inom 
familjen och bråken 
gjorde att mamman 
lämnade familjen. 
Hans pappa fick det 
då mycket svårt och 
han kämpade för att 
försöka klara av att ta 
hand om Alex.

Pappan fick genom några 
släktingar, som själva hade barn som 
bodde på Agape, höra talas om hemmet 
och han vände sig då till föreståndarna 
Benoy och Nisha och frågade om Alex 
kunde få en plats. Då ordnades det så att 
Alex kunde flytta in och få börja skolan 
i området.

Alex fann sig snart tillrätta i rutinerna på 
Agape. Man såg fina förbättringar i hans 
uppförande och han lärde sig att hålla 
ordning runt sig. Även i skolan blev han 
snabbt bättre. När han kom var hans 
hälsa inte så bra, men med näringsrik 
mat och en stabil omgivning förbättra-
des även hans hälsa ganska så snabbt. 
Personalen märkte också att han allt ef-
tersom la den svåra tiden bakom sig och 
blev gladare och piggare tillsammans 
med alla sina nya vänner. Alex drömmer 
om att i framtiden kunna utbilda sig och 
bli en bra lärare.

Varughese Mathew
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Vi är så tacksamma för hjälpen vi får 
från Barn i Nöd i Sverige. Tack vare 
er kan vi fortsätta arbeta för att göra 
situationen bättre för dem som har 
funktionsnedsättningar, då de ofta 
blir åsidosatta i vårt samhälle.

För närvarande har vi 175 barn och 
ungdomar som bor hos oss här på 
Padharhemmet. De studerar alla på 
olika nivåer, allt från förskola till hög-
skola. Några av dem finns också på ett 
utbildnings/produktionscenter där de 
går på yrkesavdelningen. 

Alla som bor hos oss har olika funk-
tionsnedsättningar. Just nu är det 
77 personer som är blinda eller har 
synnedsättning. 62 är döva eller har 
hörselnedsättning. 16 har ett fysiskt 
handikapp och 20 har något mentalt 
problem. Vi har olika program för 
dem alla för att försöka hjälpa dem att 
så småningom kunna klara sig ute på 
egen hand i samhället.

Dagarna löper på med sina olika pro-
gram. Varje morgon klockan 05:00 
ringer klockan och dagen tar sin 
början. I sovsalarna är alla indelade i 
grupper om 6 personer som på ett lö-
pande schema har varsin vecka då de 
ansvarar för att hålla rummet rent, se 
till så att alla sängar är bäddade och 
så vidare. Tillsammans med någon ur 
personalen hjälper och undervisar de 
också nya elever att komma till rätta 
med våra rutiner.

På eftermiddagarna när alla är tillba-
ka från skolan har de mellan klockan 
16:30-18:00 ledigt och då är det full 
fart med olika aktiviteter och spor-
ter. Innan middagen har vi en stunds 
kvällsandakt och efter middagen är 
det läxläsning som gäller innan det är 
dags att sova.  

På hemmet har vi också olika klasser 
där vi stärker barnen inom olika om-
råden. Regelbundet har vi undervis-
ning på nybörjarnivå i blindskrift för 
dem som behöver extra hjälp med det.
Vi har också musikklasser på måndag, 
onsdag och fredag för blinda barn 
och ungdomar enligt en kursplan från 
myndigheterna.

Vi har ett rum där vi speciellt kan 
hjälpa de barn som har psykiska pro-
blem. Oftast när dessa barn kommer 
till oss kan de inte sitta stilla i mer än 
fem minuter. Så vi arbetar med musik, 
bilder, leksaker och andra hjälpmedel 
för att hjälpa dem hitta balans.

För dem som är lite äldre har vi också 
workshops där de kan lära sig praktis-
ka saker som att väva, reparera stolar, 
snickeri, fläktåtervinning och andra 
tillverkningsarbeten. 

Efter den vanliga skolan så har våra 
lärare varje dag två timmars special-
undervisning här på hemmet. Vi får 
också ibland besök av barn från de 
vanliga skolorna som vill komma och 
se hur barnen har det hos oss. De får 
då lära sig lite om olika funktionsned-
sättningar.
Det är viktigt för oss att våra barn och 
ungdomar förstår att de inte står utan-
för i det vanliga samhället utan att de 
är en del av det.

Umesh går i sjätte klass på Integrated 
Education at Mission High School 
här i Padhar. Han är tolv år gammal 
och kommer från en fattig by som he-
ter Lakhajhari där man talar språket 
korku. Även om det går långsamt så 
blir han allt eftersom bättre och bättre 
på hindi.

Umesh har två yngre bröder och hans 
pappa tar de jobb han kan få, med-

an mamman är hemmafru. Deras by 
ligger runt 5 mil från Padhar. Det är 
en fattig familj och när regnperioden 
kommer står familjen inför problem, 
då de bor i ett litet lerhus. 

Umesh funktionsnedsättning består i 
att han bara har två fingrar på varje 
hand och hans händer är också min-
dre än normalt. Men han kan hålla 
i en penna och han klarar att skriva 
riktigt bra. Det går bra för honom i 
de flesta skolämne, förutom engel-
ska där han har en del problem. Han 
tycker mycket om målning, dans och 
sport. De sporter han gillar mest är 
löpning och den indiska kampspor-
ten Kabaddi. 

Även om han inte alltid är så snabb i 
att utföra sina olika sysslor, så klarar 
han att göra allt självständigt. Han har 
ett fint sätt och beteende gentemot 
alla runt omkring honom. Han hopp-
as kunna utbilda sig vidare för att bli 
lärare i framtiden.

Vi är alla mycket tacksamma till Barn 
i Nöd för detta stöd vi får för att kun-
na driva vårt arbete vidare. Totalt har 
vi 28 anställda; 13 av dem är lärare 
på olika områden, 3 kockar, 2 hus-
mödrar, 1 föreståndare, 2 daglönare, 
1 trädgårdsmästare, 1 vakt, 1 alltiallo 
och 3 som arbetar på kontoret. Det 
är en hängiven grupp av personalen 
där de flesta har varit med oss i många 
år. Vi sänder varma hälsningar till alla 
våra vänner i Sverige. 

K.P Andrews
Föreståndare på Padharhemmet

Padhar-
hemmet 

i Indien



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!



10 |  Barn i Nöd

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!

耶稣基督， 昨日今日一直到永远是一样的。 Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.希
伯来书 Hebrews 13:8

Org. Nr: 802505-1445

哥德堡基督徒中心
Gothenburg Christian Centre

欢迎阁下光临参加我们的星期日,主日敬拜会
(中,英双语，Kl. 15 — 17，每月最后一个星期日Kl. 10 – 12 ） 

Welcome to attend our Sunday Worship Celebration 
Chinese & English Bilingual, Kl. 15 – 17
Last Sunday of the month Kl. 10 – 12

www.gccc.se
SWISH nr: 123 520 6792

Flatåskyrkan, Svängrumsgatan 59,
421 35 Västra Frölunda, Göteborg, Sweden

+46 (0)762 83 43 54   +46 (0)709 39 51 00
gchristiancentre@gmail.com

Facebook: Gothenburg Christian Centre 
哥德堡基督徒中心



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation Till minne
Georg Flinth, Leksand
Sven Lindh, Överboda, Leksand
Lennart Norin, Hillerstorp
Annica Schönning, Leksand

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



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
q	 Jag	vill	fortsätta	finnas	kvar	i	
 Barn i Nöds register.
Tackkort önskas q Ja q Nej

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


