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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!



Det spelar ingen roll var på jorden vi 
bor eller i vilka sammanhang vi rör 
oss. Om vi är fattiga eller rika. Alla 
längtar vi efter något. Vi både längtar 
och väntar. Vi bär ett hopp inom oss 
att en jobbig situation ska förändras 
eller att en dröm ska bli verklighet. 
Ibland kan den längtan och väntan 
vara tärande och frustrerande, men 
ibland kan den också vara en bubb-
lande, varm känsla inombords. Vi 
får aldrig låta hoppets ljus inom oss 
slockna. 
Nu när mörkret sänkt sig över vårt 
land är det underbart att i Advent 
och Jultid se alla ljus som glittrar i 
fönster och trädgårdar. Ljuset lyser i 
mörkret och mörkret kan inte över-
vinna ljuset.

Alla längtar efter något
Alla väntar på nånting
Alla bär ett hopp inom sig
Se på ljusen runtomkring

Nu när mörkret sakta sänkt sig
Över hus och hem och land
Lyser himlens alla stjärnor
Herren sträcker ut sin hand

Han lyser upp din väg, så den når 
ända fram 
Till en kärleksfull och en himmelsk 
famn
Barnet som föddes ger hopp hos oss 
här
Och julen det budskap oss bär
Vi tackar dig, för tiden som är här

Förväntas tid har kommit åter
Du och jag får känna frid
Mitt i allt vi har omkring oss 
Tänds ett ljus i juletid

Nu när stjärnor och små änglar
Plockas fram igen på nytt,
för att påminna Hans ankomst
Och tider som har flytt

Han lyser upp din väg…
Tag vara på tiden och gör nånting av 
den
För livet är ändå så kort
Vi har inte tid att fundera om vi hin-
ner med
att prestera nåt gott

När värme och kärlek får lysa om-
kring oss
Så känns det som himmelen ler
Och vänliga ord kan betyda så 
mycket för någon
som tror ingen ser

Med dessa ord i Frida Strömblad fina 
sång av vill jag önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Tack för året som ligger 
bakom och ta emot de 
varma hälsningarna från 
alla barn och personal på 
de platser där Barn i Nöd 
jobbar! Du är med och 
ger dem drömmar och 
hopp om en bättre fram-
tid! 

Varmt tack!

Alla längtar efter något...
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När jag anlände till Hannacentret en tisdagsmorgon i sep-
tember var det full fart och stället var fullt av 40 småt-
tingar i gröna t-shirts. Det var morgongrupperna med 
3–4 åringarna som nyss kommit och höll på att sätta sig 
ner för sin morgonsamling. En liten kille vägrade ta av sig 
ryggsäcken och sitta ner. Han bara gick runt och grät och 
ville att mamma ska komma och hämta honom igen. Han 
hade nyss börjat och hade inte vant sig vid att vara hemi-
från och ville inte vara med de andra barnen. Precis som 
hemma i förskolorna i Sverige så behöver en del av barnen 
lite inskolning för att anpassa sig.

När de sjungit och pratat en stund var det dags för barnen 
att gå in i sina olika klassrum för sina gruppsamlingar. De 
får lära sig vokalerna och de ritar och gör annat pyssel. 
Efter lunch blir alla de små barnen hämtade och lugnet 
lägrar sig över Hannacentret. Men sen vid 15-tiden börjar 
barn i gula t-shirts anlända. Det är de lite äldre barnen som 
nu slutat skolan och kommer för att vara några timmar på 
centret. När systemet i skolan ändrades och barnen skulle 
vara hela dagarna i skolan istället för som tidigare anting-
en på förmiddagen eller eftermiddagen, så visste vi ju inte 
hur det skulle bli. Skulle barnen orka komma efter sko-
lan? Men det visar sig att barnen inte vill släppa taget om 
att komma till centret. Det är 119 av de äldre barnen som 
fortsätter att troget komma och vara med i aktiviteterna. 
Det tycker jag är helt fantastiskt!

Aracelis och Alba, som är de ansvariga, vill verkligen för-
tydliga för oss hur viktigt arbetet är och att det betyder så 
oändligt mycket för barnen. Många av dem har det tufft 
hemma och behöver denna fristad att komma till. 
Aracelis tittade på mig och sa att hon önskade att de skulle 
kunna göra ett bättre arbete, att det hela skulle ha en hö-
gre kvalité. Jag vet att det inte är enkelt för dem och att de 
egentligen inte har någon utbildning för att göra det som 
de gör. Men de gör ett fantastiskt arbete och framför allt 
har de den viktigaste kvalitén – de älskar dessa barn! Det 
sa jag också till dem. Det viktigaste är att de älskar barnen, 
att de ser dem och visar barnen att de betyder något. Att 
Hannacentret får vara en oas där barnen kan känna sig 
trygga. Och det är ingen kvalité som man får genom hö-
gre utbildning, det handlar om hjärtat och rätt inställning. 

Kärlek till dessa barn har Aracelis, Alba och den övriga 
personalen i överflöd. Det är många kramar som utdelas, 

men det är också kärlek som visas genom att det finns reg-
ler och ramar. Jag är imponerad av personalen som arbetar 
på centret, det är ingen enkel uppgift som de har.

Ett av barnen som finns med i gruppen på förmiddagarna 
är Kaleri, som är tre år gammal. Hon bor med sin mamma 
i sina morföräldrars hus. Hon har det inte lätt hemma. 
Hennes mamma är inte den snällaste och den lilla får ta 
emot mycket skäll och slag. Hannacentret är en tillflykt-
sort för den lilla. Kaleri älskar att vara på centret där hon 
känner sig älskad, skyddad och trygg. Hon leker glatt 
med sina kompisar och man ser verkligen på henne att 
hon trivs. Kaleri är inte den enda som har det tufft hemma 
och det är för just dessa barn som Hannacentret finns. 
Genom arbetet med barnen hoppas vi förändra samhället 
och visa barnen att man inte måste lösa allt genom slag 
och själviskhet. Det är inte konstigt att man ser många 
av dessa små höja sin arm för att slå för att få som de vill. 
Det är ju helt normalt för dem och det liv de lever hem-
ma varje dag. Att få se barnen förändras och få ny attityd 
gentemot varandra gör att vi tror på en bättre framtid för 
dessa barn.

Karin Johansson  
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Neve Michael 
Det var en grå dag för sju år sen som Shlomit och hennes syster 
och två bröder anlände till Neve Michaels kriscenter. Det var Sh-
lomit som mest rörde våra hjärtan, eftersom hon var den yngsta 
i syskonskaran. Hon var bara fyra år gammal, en liten tjej med 
blont hår som inte kunde sluta gråta och som vägrade släppa sin 
storasysters hand den där hemska eftermiddagen.

Vi fick höra barnens berättelse och kunde knappt hålla tillbaka 
våra egna tårar eller sluta skaka på våra huvuden över det vi fick 
höra. Vi som arbetar på Neve Michael har genom åren visserli-
gen fått höra många skräckhistorier, men det som hänt dessa fyra 
oskyldiga barn var en av det värsta och chockerande berättelser vi 
någonsin hört.

Kort sagt; deras föräldrar var brutala. De fyra syskonen visade alla 
tydliga tecken på fysisk misshandel och tortyr. Det var allt från 
nya öppna sår till fula gamla ärr. Skärsår till brännmärken. Barnens 
grannar, som såg och hörde vad som hände, rapporterade vad de 
visste till myndigheterna. De berättade att barnen mer än en gång 
varit inlåsta på gården där de tvingades bära betongblock i timmar. 
Grannarna berättade också att de regelbundet hörde skrik inifrån 
deras lägenhet.

Barnen hade sen själva mer att berätta om den skräck som varit de-
ras vardag. Det som barnen berättade om under smärtsamma sam-
tal med psykologer var mycket avskyvärda berättelser om miss-
handel och sexuella övergrepp. Men Shlomit var tyst. Den yngsta 
lilla flickan kunde inte uttrycka i ord de fasor hon sett och hört. 
Hon kunde heller inte förklara de ärr hon bar på armar och ben.

Vi förstod också hur grovt försummade barnen var. I detta hem-
ska hem hade barnen inte ordentliga kläder, de fick inte tillräckligt 
med mat och de fick inte gå i skolan eller ha några vänner. För 
dessa stackars barn var barndomen i hemmet endast fyllt med sorg 
och smärta och hade inget värde. Vad som nu kunde räddas av 
deras barndom var nu erfarenheter de kunde få på Neve Michael. 

Nu har åren gått och de ärr som de bär med sig, både fysiska och 
emotionella, finns kvar. Men deras liv har förändrats och allt har 
blivit bättre. Nu vet de hur det känns att vara omgivna av kärlek, 
få vänliga leenden och ett ömt handlag. De vet hur det är att tas 

omhand av ansvarsfulla vuxna som ger dem mat, kläder, 
låter dem gå i skolan och visar dem hur livet ska 

vara.

Nu vet alla fyra barnen hur det är att vara 
trygga och att de kan se fram emot att 
växa upp. Det mest lovande tecknet på 
att det ska ordna sig för barnen är att Sh-
lomit, som nu är elva år, har lärt sig att le.

Hava Levene

Under mitt besök i Manacapuru i sep-
tember gick vi ut för att göra några hem-
besök i området. Vi hamnade i ett hem 
vi faktiskt inte planerat att besöka, men 
jag har varit där några gånger tidigare. 
Vi har fem av döttrarna från denna fa-
milj som regelbundet kommer till Kär-
lekens Hem. De är ganska så småväxta 
och man tror inte att de är så gamla som 
de är. Den äldsta tjejen är nitton år och 
den yngsta sju. Husen ligger tätt och 
man går i en smal gång in till deras hem. 
Smutsen och oordningen är påtaglig och 
det finns inget som är trevligt med de-
ras hemsituation. Pappan är ofta från-
varande då han fiskar och är borta fle-
ra veckor i sträck. Vi besöker ofta hem 
och många av dem är fattiga, men i flera 
av dessa hem är det skinande rent. Allt 
polerat och fint, bara för att det är fat-
tigt behöver det inte vara smutsigt och 
ostädat. Men i detta fattiga hem är det 
mycket skräpigt.

i Israel

Kärlekens
 Hem
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Så nästa dag när tjejerna kom till centret satte vi oss ner med dem, 
alla fem, och hade ett samtal. För mig som svensk kan det kännas lite 
konstigt, för i Sverige lägger vi ju oss helst inte i hur någon annan har 
det. Men Luzinete som har arbetat med dessa tjejer i två år och har 
en fin relation med dem har inga problem med att lägga sig i. Det var 
ett bra samtal, även om det var svårt för tjejerna att höra vad Luzinete 
hade att säga. Men hon fick dem att lova att hjälpa till mer hemma. Att 
de skulle hjälpa sin mamma att hålla i ordning i hemmet. Vi fick också 
veta att det ofta saknades mat i hemmet och att maten de äter på Kär-
lekens Hem ofta är den enda maten för dagen. Luzinete hade många 
paralleller som hon kunde berätta från sin egen barndom, då det ofta 
kunde saknas mat och livet inte alltid var så lätt i en stor barnaskara. 

Efter samtalet med tjejerna kom också mamman dit så vi satte oss och 
samtalade med henne också. Luzinete berättade vad vi samtalat med 
flickorna om, hon hade ju sett oss sitta där med alla hennes döttrar på 
rad framför oss. Vi berättade om överenskommelsen med tjejerna. Att 
de skulle börja hjälpa till mer hemma och att Luzinete skulle komma 
och hälsa på i hemmet om en månad, för att se om det blivit någon 
förbättring. Mamman tackade för hjälpen och hon lade väl mycket av 
skulden på döttrarna, men vi vet ju att det också är hennes oförmåga 
som smittar av sig på flickorna. Det var ett bra samtal som vi hoppas 
ska leda till förändring. 

Alla dessa tjejer har stora drömmar om 
framtiden, de vill bli lärare, advokat och 
läkare. Det känns fantastiskt att kunna 
uppmuntra dem att satsa på skolan och 
göra allt vad de kan. Allt börjar med en 
dröm om en bättre framtid och det var 
ju precis detta som var min och pastor 
Jesses dröm innan vi byggde Kärlekens 
Hem. Vi såg behovet av att barnen ska 
lära sig drömma och se att livet kan bli 
annorlunda än det som de ser runt sig. 
Att barnens liv inte behöver bli så som 
deras föräldrar har det. Med stöd och 
hjälp kan livet förändras!

Innan jag reste hem till Sverige igen 
hann Luzinete och jag med ytterligare 
ett besök i tjejernas hem. Två av dem 
var hemma tillsammans med mamman, 
resten av dem var i skolan. Flickorna 
hade nu hjälpt sin mamma att städa 
upp och det var en betydligt trevligare i 
hemmet. Den äldsta av tjejerna som var 
hemma var den som varit mest ledsen 
när vi satt och samtalade med dem och 
det var härligt att hon nu hade ett stort 
leende på läpparna. Hela hennes upp-
syn var annorlunda. Luzinete kommer 
att fortsätta att besöka deras hem för 
att hjälpa dem förstå att det handlar om 
deras egen inställning om livet ska bli 
kunna bli annorlunda. De måste lära sig 
hur man sköter sina saker och sitt hem 
om de ska klara av att i framtiden sköta 
sina studier och jobb. 

Luzinete vill arbeta med dessa tjejer på 
alla olika områden i deras liv för att ge 
dem en möjlighet och de verktyg de be-
höver för att ta sig upp ur den fattigdom 
de lever i. Hon har verkligen fått deras 
förtroende och hon älskar projektet när 
hon får möta tjejerna och sitta ner för 
att prata om både roliga och svåra saker. 

Karin Johansson

Kärlekens
 Hem

i Brasilien
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2019 har varit ett år med många 
olika slags upplevelser. Både po-
sitiva och negativa. I Kerala, som 
ligger i södra Indien, förändrades 
klimatet drastiskt. Det har varit 
svåra regn som dödat många och 
lämnat tusentals utan hem och det 
förstörde jordbruket. Det var svå-
ra översvämningar. Våra blinda 
vänner har fått lida mycket mer 
än de brukar göra. Vi som arbetar 
för Blindmissionen har gjort vårt 
allra bästa för att underlätta för 
dem i deras dagliga liv. 

Vi besöker dem som vi stöder 
minst två gånger i månaden. De 
bor kringspridda i Kottayam-di-
striktet, men vi vet att våra besök 
inger dem hopp och vi har deras 
förtroende. De uppskattar verk-
ligen när vi kommer på besök. 
Varje år försöker vi också anord-
na träffar då det händer något 
trevligt. Julfirandet är ett mycket 
uppskattat inslag varje år.

För närvarande stöder vi 50 blin-
da vuxna och 20 blinda barn i 
Kottayam-distriktet. Vi ger dem 
olika saker för att underlätta och 
göra det dagliga livet bättre. Vi ger 
dem böcker på blindskrift, blind-
käppar, telefoner och medicin 
med mera. Vi hjälper dem också 
till läkarundersökningar och kö-
per lotter som de kan sälja för att 
tjäna en extra slant. Det är också 
några av dem som driver kiosker 
för att få en inkomst till sin familj.

Marcos är 42 år gammal och han 
har varit blind sen han var liten. 
Han har också andra sjukdomar 

som gör att han inte kan arbeta. 
De blinda som lever här i vårt 
samhälle får ingen hjälp av myn-
digheterna, i alla fall inte om man 
är vuxen. Sen femton år tillbaka 
har myndigheterna börjat infor-
mera föräldrar som har blinda 
barn att de kan få komma till spe-
cialskolor för att få utbildning. 
Men för övrigt ingenting.

Hjälpen från Blindmissionen är 
den enda hjälp Marcos får för 
att kunna köpa den medicin han 
behöver varje månad. För några 
år sen gifte han sig och hans fru 
hjälper honom så gott hon kan. 
Hon arbetar som hemhjälp i olika 
hem för att få in en liten inkomst 
till mat och annat de behöver. De 
bor i ett litet hus och de är mycket 
tacksamma för den extra hjälp de 
får varje månad genom Blindmis-
sionen. 

Vi uppskattar och värdesätter 
verkligen Ert generösa bidrag till 
alla dessa behövande människor 
som lever under svåra förhål-
landen. Ert stöd har stor effekt 
för många hjälplösa. Vi är också 
mycket glada och tacksamma för 
att kunna vara Er utsträckta hand 
till den här gruppen av blinda 
människor här i södra Indien. Vi 
tackar er från djupet av vårt hjär-
ta! Gud välsigne Barn i Nöd och 
varje givare.
 
K.C Thampy, C.J Daniel 
och Omana Thampy
 

Blindmissionen 
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!
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Tack alla våra annonsörer!

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

 Welcome to attend our Sunday Worship Celebration 
Chinese & English Bilingual, Kl. 15 – 17

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

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!

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
Margareta Nilsson, 90 år

Till minne
Bengt Ahlbom, Siljansnäs
Pipar Thure Karlsson, Siljansnäs
Helmer Sandersson, Väröbacka
Torsten Skogh, Göteborg

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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9005752

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


