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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!



Tänk vilken möjlighet vi har att ge-
nom småsaker göra skillnad. Vi har 
alla olika slags gåvor och färdigheter. 
Sådant som vi är duktiga på att göra. 
Sådana saker som inte är svårt alls, 
utan det finns liksom bara i oss. För 
någon annan kan just det som du är 
duktig på, vara det värsta som finns. 
Vi är ju så olika. Vi gillar att göra oli-
ka saker.

Jag och symaskinen är kompisar. 
Ibland får jag möjlighet att använda 
det jag kan för att fixa något med just 
symaskinens hjälp. Jag fick en förfrå-
gan att sy byxor för en väns dotter 
som genomgått en operation och 
hade ställningar på benen. Helst ville 
hon ha jeans… Jag är kanske inte den 
duktigaste på att sy just kläder, men 
jag kunde inte motstå utmaningen 
att försöka fixa till något. Jag hitta-
de på en lösning så att den här tjejen 
fick både ett par svarta byxor, men 
också ett par jeans. Visst tog det lite 
tid, men att se hennes ögon när hon 
tog på sig jeansen var obetalbar. När 
hennes mamma sa till henne: ”Du 
kan fortsätta ha jeansen på dig.” sva-
rade hon: ”Trodde du jag tänkte ta av 
mig dem?”

Att få se glädjen och ögonen som 
glittrade när hon tittade på sig själv i 
spegeln sa allt. Det bär jag med mig 
i hjärtat. Något som inte var en stor 
sak för mig, inte speciellt svårt, gjor-
de skillnad för denna lilla fantastiskt 
modiga tjej. 

Vi kan alla använda det vi fått för att 
göra någon annan glad. Och det är ju 

inte bara mottagaren som blir glad. 
Det gör ju något med oss själva när 
vi delar med oss av det som vi kan. 
Jag tror att vi förs samman med an-
dra människor för många olika an-
ledningar. En av dem är att vi kan 
stötta och hjälpa varandra. Inte bara 
genom att finnas där men att också 
handgripligen göra saker för varan-
dra. Använd dagen du fått för att 
glädja någon annan! Det som du får 
tillbaka ger värme i hjärtat som vär-
mer kalla och kyliga dagar.

Ibland kan det vara så att man inte 
tycker att den som man gjort något 
för är speciellt tacksam och glad, 
men fortsätt ändå att göra gott! Det 
man kanske inte alltid ser med blot-
ta ögat gör ändå något med motta-
garen. Vi vet inte vad som pågår i en 
annan människas inre. Men en sak 
vet vi och det är att gi-
vande och kärlek vinner i 
det långa loppet. Vi får en 
bättre värld och alla vin-
ner på det! Gåvor, som 
ibland bara är att sitta ner 
och ta sig tid, är det bäs-
ta vi kan ge varandra. Se 
varje dag som en gåva 
som det går att göra nå-
got bra av!

Att göra skillnad...
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Det är ett stort nöje att få avlägga en rapport från Agape 
Child Centre. Under senare delen av 2020 kommer vi att 
ha vårt 40-årsjubileum. Det är fantastiskt att se tillbaka på 
alla dessa år då detta center fått vara till så stor välsignelse 
och hjälp till så många barn. Vi är först och främst tack-
samma till Gud och Hans välsignelse i arbetet under åren 
som gått, men vi vill också tacka Barn i Nöd och alla giva-
re i Sverige för den ekonomiska hjälp som ger oss resurser 
för att kunna fortsätta arbetet för barnens bästa.

Pastor K.M Joseph och hans fru Maria, som båda är 86 år 
gamla, har nu gått i pension efter att ha varit föreståndare 
för Agape under 38 år. De har gjort ett otroligt jobb med 
stor kärlek till barnen. Men trots att de nu trätt tillbaka 
som föreståndare finns de kvar i styrelsen och vi träffar 
dem regelbundet. Så de fortsätter att vara aktiva i arbetet.
Min make, Pastor Benoy John, och jag Nisha har tagit 
över som föreståndarpar och Varughese Mathew (Barn i 
Nöd) är vår ordförande i stiftelsen. Tillsammans gör vi nu 
vårt allra bästa för barnen och centret.

Vi har nu 60 barn som bor hos oss och de kommer från 
mycket fattiga familjer i avlägsna byar där skolor inte 
finns tillgängliga. Många av dem kommer från trasiga fa-
miljer. Barnen går i tvåan till tian i olika skolor här i Pe-
rumbavoor, men de allra flesta går i Shalom-skolan som 
ligger tre kilometer från Agape.

Vi har också 30 vuxna elever, både män och kvinnor, som 
går på Bibelskolan som vi har här på området. Där finns 
det sju lärare som undervisar dessa elever. Vi bor alla som 
i en stor familj och vi försöker hålla god standard på alla 
områden när det gäller disciplin, moral, hygien, studier 
och på andra områden.

Både på flickhemmet och pojkhemmet finns lektionssa-
lar där barnen studerar utöver skoltiden. Vi har det upp-
lagt så att det är en timmas morgonundervisning och sen 
två timmar på kvällen. Vi anpassar undervisningen efter 
elevernas behov, så de får hjälp med det som var och en 
behöver. Vi har också ett bibliotek med böcker och tid-
ningar som hjälper till att förbättra barnens läsförmåga 
och kunskap.

På morgonen innan skolan har barnen också andra upp-
gifter som ska skötas. De får lära sig att hålla i ordning 
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och är uppdelade i olika grupper som 
har hand om olika områden. Vi ser det 
som mycket viktigt att barnen får lära 
sig hur man tar hand om sina saker, 
städa, tvätta och hålla i ordning på sin 
tomt. De har inte sina föräldrar där 
som kan lära dem, men hela persona-
len tar den platsen för att fostra och 
förbereda barnen för vuxenlivet.

Fredag till söndag finns det tid för 
barnen att sporta, leka, dansa, spe-
la dataspel och titta på TV. Vi tittar 
också på film ibland på stor duk med 
hjälp av projektor. Det är mycket 
uppskattat av barnen.
Vi har också engelska- och sömnads-
kurser som det ges möjlighet att delta 
i, både för våra egna barn, eleverna 
från Bibelskolan och till dem som bor 
i grannområdet.

Det gjordes en hel del renoveringar i 
byggnaderna, både inuti och utanpå, 
under året. Det är ju viktigt att hela 
tiden hålla efter allt och området är 
stort så det är alltid något som påkal-
lar uppmärksamhet. En hel del mål-
ningsjobb har också gjorts i och på 
olika byggnader.
Myndigheterna krävde också att vi 

satte upp 16 kameror på vårt campus 
för att förbättra säkerheten och som 
också gör att mycket fungerar smidi-
gare i vårt skolhem. 

Agape Child Center sträcker också 
ut hjälpande händer utanför campus. 
Detta har blivit ett måste på grund 
av den nuvarande situationen i Ke-
rala och regeringens politik. I år gav 
vi medicinsk hjälp till cancerpatienter 
och några andra som var sjuka.
Vi delade också ut matpaket till några 
av våra barns familjer på grund av att 
deras situation var mycket svår. Mat-
paketen innehåller ris och andra livs-
medel. Matpaketen har betytt mycket 
för dessa familjer. Under året var det 
ju också många som påverkades av 
de stora översvämningarna i Kera-
la. Även här försökte vi göra vad vi 
kunde för att underlätta och hjälpa fa-
miljer som drabbats. Vi hjälpte till att 
bygga upp hus som blivit förstörda, 
för vår personal men också för andra 
drabbade.

På Agape Child Centre odlas det 
mycket. Vi odlar bananer, tapioka, 
gurkmeja och många olika slags grön-
saker. Alla grödor som odlas på Aga-

pe kommer barnen tillgodo, men det 
som inte används säljs och vi får på så 
sätt också in en liten inkomst. Vi har 
även kor som ger oss mjölk och höns 
som ger oss ägg. Vi har också många 
olika slags fruktträd.

På sluttningen bakom Agape växer 
det 500 gummiträd som också ger en 
liten inkomst till hemmet. Vi har tre 
av våra anställda som arbetar en del 
med jordbruket, men också barnen 
är intresserade och hjälper gärna till 
med trädgårdsskötseln. Ett bra sätt 
för dem att få kunskap om frukt och 
grödor som de kan använda sig av se-
nare i livet.

Gud har välsignat Agape Child Cen-
ter under de senaste 39 åren. Vi tack-
ar Gud och organisationen BARN 
I NÖD och deras givare. Genom 
Agape Child Center har många barn 
välsignats och de fortsätter att vara 
välsignade.
                 
Med varma hälsningar från Agape 
Child Center genom Nisha Elias.



Ray of Hope har många kontakter 
i Manaus, men också ute i byar-
na i djungeln. Under julen var det 
många matpaket som delades ut till 
behövande. Jag hade förmånen att 
tala på en höstkonsert som School 
of Gospel, Choir #1 hade i Göteborg 
i slutet av november 2019 och sam-
lade då in pengar till just matpaket. 

Det kom då in pengar som räckte till 
många matpaket, i första hand för 
tjejerna i Manacapuru, men också 
till andra behövande familjer. Ray 
of Hope fick in pengar från andra 
håll också, så matpaketen de delade 
ut denna jul blev en stor välsignelse 
för många familjer. Här kommer en 
hälsning från Ray of Hope:

Det finns många hälsningar efter 
att vi delat ut matpaket under julen 
2019. Det var många av dem som 
aldrig varit med om något liknande. 
Berättelserna är många och vi vill 
gärna dela några av dem mer er. Vi är 
så tacksamma till Gud och till Er alla 
som Han använt på ett fantastiskt sätt 
för att välsigna dessa människor. 

Vi behöver inte göra mycket för att 
få människor att känna sig viktiga 
och speciella. Vårt team åkte hem till 
Luzia med ett matpaket. När hon såg 
oss blev vi välkomnade med ett stort 
leende och en varm kram. Hon frå-
gade försiktigt om detta paket var till 
henne. När vi sa ja och lämnade över 
matpaketet öppnade hon lådan direkt 

och hon var mycket rörd över varje 
sak som hon plockade upp. Vi kunde 
se hur glad hon var. Hon kände sig 
älskad och sa: Jag känner mig som en 
prinsessa!

Fortfarande, en bra bit in på 2000-ta-
let, finns det kvinnor som har 15 barn 
här i vårt område. Vi behöver inte 
åka långt, även här i Manaus finns 
dessa stora familjer. Vi åkte till en av 
dessa familjer med ett stort matpaket 
och det mottogs med stor glädje! Nu 
visste de att hoppet om en fin julmid-
dag var verklighet och de tio barnen 
som var hemma när vi kom uttryckte 
sin stora glädje!

Sen har vi Cristianel. Hon är gift men 

Ray of Hope
i Amazonas, Brasilien



har inga egna biologiska barn. Hennes man arbetar som 
murare, men han har inget fast jobb. Trots att den ekono-
miska situationen är osäker så hindrade det dem inte för 
att adoptera Cristianels systers barn när hon plötsligt dog. 
Barnen är fem, tio och tretton år gamla. När dessa barn tog 
emot matpaket blev de väldigt glada, mitt i smärtan av att 
ha förlorat sin mamma. För dem var det ett bevis på att Gud 
inte glömt dem. Jag är säker på att denna gest visade bar-
nen att det finns ett hoppets ljus i horisonten…  Med varma 
och tacksamma hälsningar från Ray of Hope-teamet genom 
Thais Souza

Gloria Reynolds, som är ledare för Ray of Hope, berättar 
också hur Kärlekens Hem i Manacapuru sen förra året bli-
vit en plats där de hjälper folket i området när det gäller de-
ras hälsa. Det fungerar inte så bra med tillgång till bra läkare 
och mediciner för dem, men genom Ray of Hope inleddes 
ett partnerskap med amerikanska läkare. När Dr Holten 
med team anlände till centret hade de ingen aning om att 
det skulle vara så många barn som behövde hjälp. Det var 
mycket som kunde lösas med snabba behandlingar, men det 
fanns speciellt en tjej som påkallade uppmärksamheten. Det 
var allvarligt för Luana som är nio år gammal. 

Luana hade brutit benet i en motorcykelolycka. Gloria be-
rättar att när de träffade henne första gången blev de bekym-
rade eftersom hon var svårt sjuk med infektioner i kroppen. 
Hennes ben hade inte blivit behandlat på rätt sätt och det 
var stor risk att hon skulle förlora sitt ben. Dr Holten sa 
att hon genast måste till ett sjukhus i Manaus. Men det var 
svårt att få mammans tillåtelse att flickan åkte iväg. Mam-
man har problem med droger och verkade inte alls förstå 
allvaret och att det brådskade. Men till slut gav hon med sig 
och Gloria kunde förbereda för ett läkarbesök i Manaus där 
hon kunde få rätt behandling.

När läkarna i Manaus undersökte Luana så sa de att det var 
ett mirakel att hon inte förlorade benet. I början av decem-
ber blev hon sen opererad och allt gick bra. Nu bor Luana 
och hennes två systrar på ett barnhem på grund av missbruk 
och att mammans pojkvän misshandlade flickorna. Det var 
inte hållbart för dem att bo kvar hemma mitt i alla problem. 

Ray of Hopes team fortsätter nu att vara ett stöd till Luana 
och hennes familj. De tackar Gud att de kom i tid och kun-
de agera så att Luana kunde få den hjälp hon behövde. Men 
Luana är inte det enda barn som engagerar Ray of Hope, 
utan bara ett exempel där teamet kunnat agera och ge den 
hjälp som behövdes. 

Karin Johansson
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För 21 år sedan, i en by högt uppe 
i bergen utanför ChiangRai, föd-
des Tongchai in i en mycket fat-
tig Akha-familj. Det fanns ingen 
elektricitet i byn och vägen dit var 
väldigt dålig. Familjen bestod av 
fem personer och de odlade själva 
all mat. I byn var det mycket nar-
kotika i omlopp och många barn 
led.

Som nioåring skickades han till sin 
farmor i en större by för att bör-
ja skolan.  Det var mycket svårt 
för Tongchai, som bara kunde 
sitt stamspråk. I skolan talas bara 
thai. Efter två år fick han flytta 
hem igen då föräldrarna inte hade 
råd att betala skolavgiften, som är 
mindre än en krona per dag. 

Skolan fick han fortsätta i en an-
nan by där den var gratis, men han 
fick bo i skolan under veckorna 
och gå hem på helgerna. Han var 
busig i skolan. Han stal saker och 
fick stryk. Maten var dålig. Livet 
kändes strävsamt och framtidsut-
sikterna var inte så goda. 

Tongchais storasyster Nit, hade 
fått möjligheten att komma till 
BaanChivitMai för att kunna gå 
i skolan. En dag åkte BaanChiv-
itMais personal, tillsammans med 
Nit, upp och hälsade på familjen 
i bergsbyn. De såg familjens si-
tuation och beslöt då att även ge 
lillebrodern, Thongchai, chansen 
till ett bättre liv.

Han kom till hemmet Huadoi. 
Det var mycket som var nytt för 
honom och skolan var svår. Han 
tyckte också att det var tufft att 
vara så långt borta från sina för-
äldrar. Efter hand började han 
anpassa sig och började tycka om 
skolan och allt annat nytt. Plöts-
ligt fanns det framtidshopp. Sko-
lan gick bättre och bättre. Hans 
intresse växte för att hjälpa till och 
göra bra saker. Tongchai blev en 
mycket omtyckt person av både 
kamrater och personal.

Han började drömma om att åka 
iväg till ett annat land och tjäna 
pengar. Han förstod att det lönar 
sig att kämpa på och utbilda sig. 
Han har nu studerat elektronik i 
tre år och har ett år kvar tills hans 
får ett diplom i elektronik. Efter 
det vill han studera ledarskap.
Utöver sin egen skolgång har han 
nu blivit anställd som ansvarig för 
BaanChivitMais nya studenter. 
Han och de nya studenterna ska 
snart flytta in i det ungdomscen-
ter som byggs på området.

Vi är mycket stolta över Thong-
chai, som vi nu har fått följa under 
många år. Han är en hårt arbetan-
de kille, som är tacksam över li-
vet. Han hjälper också sin familj 
där hemma i byn uppe i bergen, så 
att också de sakta får ett bättre liv.

Madeleine och Inge Ekelyck

BaanChivitMai 
i Thailand 



...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

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!

Namn: ____________________________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________

Födelseår:  ________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Skicka till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg 
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!

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

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
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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
Aina Kerstis, Siljansnäs, 86 år
Jonatan Kraft, Örebro, 17 år
Felicia Lindberg, Vinslöv, 17 år

Till minne
Barbro Olofsson, Hönö
Laila Palm
Petri Pasanen
Rut Åström

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

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

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


