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Besök oss gärna på
www.barninod.com

Din gåva gör skillnad!
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och förändrar liv!

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

Livet förändras...
Tänk att ett virus kunde slå ut hela
världen bara på några få veckor.
Hade någon sagt det för ett år sen
skulle jag aldrig ha trott på det. Jag
förstår fortfarande inte att något kan
spridas så snabbt och så långt, så det
till och med når ut i indianbyarna i
Amazonas djungel. Hela världsbilden förändras och det har blivit kaos
överallt.
Men mitt i allt detta så är det fantastiskt att se hur människor hjälper
varandra. Hur det dyker upp massor
av idéer hur man kan hjälpa den som
är i riskgrupp. Underbart att se att
det finns en stor vilja att hjälpa och
beskydda dem som är utsatta.
Mitt i allt detta så kommer ändå våren. Inget kan stoppa blommorna
från att slå ut och solen från att skina. Fåglarna vaknar och ljuset blir
allt längre för varje dag som går.
Från Amazonas fick jag bilder och
filmsnuttar på fåglar och apor. Manaus, med sina dryga två miljoner invånare tystnade, på grund av att alla
skulle hålla sig hemma. Då märktes
det att Manaus är en djungelstad.
Djuren kom närmre. Annars så håller allt oväsen från staden djuren
på avstånd. Nu kom apor och stora
färgglada fåglar av olika slag närmre bebyggelsen. En alligator syntes
på en gata. En sengångare som kommit fel, vandrade inåt staden på den
stängda strandpromenaden Ponta
Negra, när en djurälskande person
tog med den till djungeln igen.

I detta nummer av vår tidning vill vi
ge en liten glimt från en del av våra
projekt på olika platser på jorden,
hur de nu ändrat sina vanliga rutiner för att hjälpa behövande under
pandemin. Rapporterna är ungefär
desamma vilket land de än kommer
ifrån. Det största behovet är mat.
Många matpaket har delats ut och
våra olika center har varit till hjälp
för myndigheterna i sina olika länder för att hjälpa dem som lider nöd.
Våra hjälpcenter får hålla stängt och
barnen har svårt att förstå att de inte
längre får komma dit, men vår personal använder pengarna till att köpa
matpaket för att dela ut till familjerna. Vi är glada att vi kan vara med
och lindra nöden och mitt
i sorgen för dem som förlorat närstående visa att det
finns folk som bryr sig.
Tack för att ni alla fortsätter att stå med Barn i Nöd
i arbetet för att lindra nöden utöver jorden! Nu
går vi in i sommaren och
tar med oss den Gyllene
Regeln: Allt vad ni vill
att människorna ska göra
för er ska ni också göra
för dem! Fortsätt göra
gott mot dem runt omkring er! Önskar Er en
fin sommar!

Karin Johansson
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Livet & svårigheterna

i Amazonas, Brasilien

När Covid-19 anlände till Brasilien
pratades det mycket om att viruset
inte gillade värmen och förmodligen
inte skulle påverka Amazonas. Men
det märkte vi snart att det inte var sant.
Viruset anlände hit till Manaus och de
närmsta städerna och slog till mycket
hårt och med stor dödlighet. Eftersom
vårt hälsosamma system kollapsade
för mer än ett år sen, förde spridningen
av viruset med sig stor förödelse.
Sedan i mitten av mars har Ray of
Hope agerat både i bön och handling.
Vi försökte att identifiera var de största behoven fanns bland alla de familjer
som plötsligt inte hade något att äta.
Både ute i byarna och i Manaus slumområden.
Genom Guds nåd och hjälp av våra
partners kunde vi hjälpa mer än 350
familjer med mat. En del av dessa familjer tillhör indianstammarna och
bor i byarna utmed floden. Vi skickade matpaket ut till deras byar så att
de slapp komma in till staden för att
hämta dem. En av de små indianstammarna som vi hjälpte var Ipiranga, vars
by ligger utmed Amazonasfloden. Där

pratade vi med läraren i skolan och
han kunde föra vidare information
till byn att de skulle hålla sig isolerade
och det positiva är att ingen blivit sjuk
där. Att myndigheterna stängde floderna och ingen fick åka ut har hjälpt
till att skydda, men hunger har plågat
dem. Vi kunde ordna så att en båt som
hade tillstånd att åka ut i byarna med
bistånd kunde ta med matpaket till familjerna. Tillsammans med fisken de
kunde fiska så räckte matpaketet i runt
en månad. Men fisket är svårare nu när
floden står högt och de får åka långt för
att komma till de bästa fiskeområdena
där de kan få fisk till byn.
På ett ögonblick förändrades hela världen, men vi har fortsatt att betjäna dem
som är i stort behov av hjälp, speciellt
barnen. Ett område där vi har kunnat
hjälpa till är att informera och förklara
för folket ute i byarna vad som gäller.
Tala om för dem att de inte ska komma in till städerna utan hålla sig i sina
byar. Vi ber för dem och talar med dem
i telefon (när de har signal) och uppmuntrar dem så de vet att de inte står
ensamma.

Här i Amazonas sattes vi i karantän
under andra halvan av mars. Till att
börja med försökte vi fortsätta servera mat till barnen på Kärlekens Hem
och Lyckliga Barn, men på grund av
WHO:s rekommendationer förstod vi
att det skulle vara bättre att göra matpaket som barnen kunde ta med sig
hem, så de kunde laga maten hemma
istället. Vi började då göra så på båda
platserna.
Under april månad så handlade vi in
matpaket och gav till de familjer som
har barn registrerade på våra hjälpcenter. Vi är väl medvetna om att maten
som vanligtvis serveras där kan vara
det enda ordentliga och goda mål mat
som barnen får att äta under dagen. I
Autazes var det 33 familjer som fick
hjälp och i Manacapuru 26 familjer. Vi
såg en tydlig glädje i ansiktena på alla
de familjer som fick matpaket. Alla uttryckte de stor tacksamhet och glädje
för att de blev omhändertagna och älskade av oss på detta påtagliga sätt.
Ibland kommer det mammor för att
hämta matpaket och har med sig ett av
sina barn och då kommer frågan: ”Varför kan vi inte längre få komma hit varje dag? Vi älskar ju att vara här!” Personalen får då med värme och kärlek
förklara varför läget är som det är, men
att så snart det går så kommer man att
öppna igen så barnen kan komma dit.
I djungelstaden Autazes, där centret
Lyckliga Barn ligger, har de ett litet hälsocenter och klinik. Men de har ingen
intensivvårdsavdelning och det finns
ingen respirator. När någon blir riktigt
svårt sjuk så måste de skicka dem med
ambulans till Manaus och den färden tar
minst fyra timmar, eftersom man måste
korsa floden två gånger med färja…
Ekonomiskt så var livet svårt redan
innan Covid-19, men nu faller praktiskt taget allt. Så matpaketen som
personalen från centret har kunnat dela
ut gör en oändlig skillnad för dessa familjer.

Eliene är 39 år och hon är arbetslös. Hennes tre barn Alan
(12 år), Aline (10 år) och Luan (7 år) har kommit till Lyckliga Barn under många år och de är med i aktiviteterna där
varje dag. När Nilda kom hem till henne med ett matpaket
blev hon överraskad, men hon tvivlade inte på att det var
Guds omsorg om hennes familj. Hennes förråd var tomt,
hon hade ingen mat överhuvudtaget att ge till sina barn.
Hon skickar sitt stora och varma tack till dem som hjälper
hennes familj och så många andra familjer på detta sätt.
Det är inte bara maten utan också detta att det finns någon
som bryr sig om dem som gör den stora skillnaden.
Manacapuru, där Kärlekens Hem finns, har blivit svårt
drabbat av Covid-19. Efter Manaus är Manacapuru den
stad som fick flest smittade och det högsta dödstalet. De
fick också många som kom från närliggande byar som
gjort att antalet blivit högre. Det blev så för att folket inte
lydde restriktionerna av isolering. Myndigheterna har försökt att göra sitt bästa för att dela ut matpaket till de familjer som drabbats av Covid-19, men trots det har hjälpen
inte varit tillräcklig. Många familjer har inte fått den hjälp
de behövt.
Frukt och grönsaker delas också ut på vissa platser med
hjälp från olika organisationer. En av platserna som använts är Kärlekens Hem, som utgör en del av detta
hjälpprogram från myndigheterna.

En av kvinnorna som har sina
barn med på Kärlekens Hem skickar en hälsning:
Jag heter Romilda och jag skulle vilja tacka för allt ni gjort
för mig och mina barn. Gud har verkligen använt er för att
välsigna oss. Min man lämnade oss för en tid sen så jag blev
ensam med mina barn. Vi bor i ett gammalt och mycket enkelt hus. Under en storm försvann en del av taket, så när det
regnar blir allt blött. Värst är det om det regnar på natten,
för det är svårt att sova när det läcker in överallt. Det har
också medfört att golvplankorna brister och det finns tyvärr
inget sätt att fixa till det. Min bön är att Gud ska skicka
människor som kan hjälpa mig med nytt material till mitt
hus. Jag har vunnit tusen tegelstenar på ett lotteri och jag
tror att Gud kommer att fortsätta att hjälpa mig, så jag och
mina barn får ett anständigt hem att bo i.
När Covid-19 drabbade oss grät jag mycket och bad Gud
om ett mirakel eftersom Kärlekens Hem stängdes och centret har varit en sådan trygghet för oss. Där visste jag ju att
mina barn fick mat att äta. Jag fick bönesvar! Vi fick matpaket genom er support från Sverige. Jag är så tacksam till
er och till Gud! Nu har jag något att ge mina barn att äta
även om centret är stängt. Ifrån mitt hjärta vill jag säga ett
stort och varmt tack!
Gloria Santos Reynolds
President för Ray of Hope

Hannacentret
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i Dominikanska Republiken

Denna pandemi påverkade hela landet socialt och
ekonomiskt. På grund av den snabba spridningen
av sjukdomen, införde presidenten i mitten av mars
en nationell nödsituation och vidtog åtgärder för att
stänga offentliga och privata institutioner. Endast
stormarknader, apotek, bensinstationer och andra
ställen med samhällsviktiga funktioner fick hålla öppet. Staden Azua sattes i karantän och utegångsförbud infördes mellan klockan 17.00 – 06.00. Detta fick
priset på en matkasse med basvaror att stiga och ekonomin sjönk.
En gång per vecka skickar myndigheterna mat till den
statliga skolan i Proyecto Cuatro, där Hannacentret
finns. Det är matpaket som barnen får hämta hem för
att laga till i hemmen. Det är inte stora matpaket, men
det är ändå till stor hjälp för dessa fattiga familjer.
Hannacentret hade öppet fram tills den 18 mars och
karantänen var sen gällande fram till den 30 maj. Med
hjälp från Barn i Nöd kunde Aracelis, föreståndare på
Hannacentret, och hennes man pastor Nelson köpa
in många matpaket i början av maj. De delades ut till
barnen på centrets familjer och andra som verkligen
var i behov av hjälp. Dessa matpaket mottogs med
stor tacksamhet och glädje. När Aracelis kom hem
till Nancy ropade hennes mamma: Titta Nancy, det
kommer mat från centret, de har inte glömt oss!

Alex Rodríguez är 5 år
och bor hos sin farfar.
Hans mamma övergav
honom när han var tre
månader gammal och
kom aldrig tillbaka för
att träffa sin son. Hon
lever nu ett liv i prostitution och Alex pappa sitter
mer i fängelse än vad han är
fri, så sonen känner inte vare sig
sin mamma eller pappa. Alex farfar är inte frisk och
pojken är inte väl omhändertagen. Han får springa

Barn i Nöd | 7

Rangala Baby Home i Kenya
Covid-19 har påverkat oss som ett hem på
många sätt. Priserna på viktiga råvaror har stigit och de flesta aktiviteter står stilla. Löner har
inte utbetalats. De anställda som brukade arbeta på förskolan vi har här på vårt område är
drabbade. Jag kan heller inte anställa tillfälliga
arbetare för att arbeta ute på fälten, utan den
vanliga personalen får rycka in överallt.
Några av våra större barn som vanligtvis går i
skolan, får nu stanna hemma. Vi kan inte längre
ta emot besök av lokala vänner. De brukar annars regelbundet komma och hälsa på och ha
med sig grönsaker eller frukt till barnen, men
nu är det inte möjligt. Inte heller barnens föräldrar eller förmyndare kan komma på besök.

runt och klara sig själv för det mesta. Det är inte ovanligt
att man hittar honom på gatan där han går omkring barfota och hungrig. Han blir ofta slagen av gatubarnen och
han har ingen på gatan som skyddar honom. Han lever ett
mycket sorgligt liv.
Alex är tillräckligt gammal för att gå i skolan men eftersom
farfarns brist på intresse så har han inte börjat. Alex älskar
att vara på Hannacentret. Där leker han med de andra barnen och är med på lektionerna. Personalen ser att han är
smart, men de väntar fortfarande på att få se honom skratta.
Personalen fortsätter att ta hand om honom och visa honom den kärlek som han är i ett så stort behov av. De hoppas också kunna få till en förändring, så att Alex kan leva i
trygghet och få den omsorg och kärlek han behöver.
Marta Silva

GILLA OSS!

Vår rörelsefrihet är begränsad. Den 27 mars
infördes utegångsförbud mellan 19.00 – 05.00.
Endast Hälsovårdspersonal och de som arbetar inom så kallade samhällsviktiga funktioner
är undantagna förbudet. Det innebär att vår
personal måste sluta tidigare på kvällen för att
hinna hem före 19.00. Några av dem får stanna
kvar över natten och det innebär att vi nu också
bekostar maten för fler personer. Men det hjälper oss att undvika onödig nära kontakt med
människor.
Regeringen har förbjudit alla möten, konferenser och andra sammankomster av internationell
art. Skolor hålls stängda. Det rekommenderas
att man undviker folksamlingar och sociala
sammankomster. Vidare uppmanas vi till arbete
hemifrån, i de fall där det är möjligt, och att vi
ska minska kontanthanteringen.
Vi är oändligt tacksamma för att den regelbundna supporten från Barn i Nöd kommer som
lovat, ni är stor del av vårt arbete här på Baby
Home, även om ni befinner er långt borta. Men
vi känner att ni finns nära oss i tanke och bön.
Tack för kärlek och stöd i denna svåra tid!
Må Gud välsigna Er!
Syster Esther
Föreståndare på Rangala Baby Home
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Läget i Indien

under pandemin

Den indiska regeringen beordrade
i slutet av mars plötsligt 50 dagars
fullständig ”nedstängning av hela
landet”. Detta var nödvändigt för
att få kontroll på pandemin och
minimera antalet dödsfall. Det
fanns ingen frihet att längre vistas
ute, myndigheterna bad alla att
stanna hemma. En gång i veckan
fick en person från varje hushåll
gå ut för att handla mat till familjen. Under denna svåra tid begärde myndigheterna också att alla
icke-statliga organisationer i Indien skulle delta i någon form av
stöd till de behövande. Ett samarbete med myndigheterna.
Blindmission, Kerala
För Blindmissionen i södra Indien innebar detta att de bland
annat delade ut matpaket, medicin
och tvål. Det är runt 100 familjer
som på detta sätt fått hjälp genom
Blindmissionen. I matpaketen ingår ris, mjöl, olja, bönor, socker
med mera. Myndigheterna hjälper så många de kan, men hjälpen
räcker ändå inte till. I Kerala finns
över 400 000 gästarbetare från andra delstater och de har inte kunnat åka hem på grund av inställda
tåg. Så dessa behövde också hjälp.
Behoven är stora.
Agape Child Centre, Kerala
I närheten av Agape finns ett dagis, där matpaket och mediciner
lagras för människor i nöd. Med
hjälp av polis kommer behövande
människor dit för att hämta matpaket och andra förnödenheter.
Agape hjälpte också många sjuka
människor att komma till sjukhuset när de behövde den hjälpen.
De femton eleverna i Bibelskolan,

som kommer från norra Indien,
kunde inte resa hem på grund av
nedstängningen. Tills vidare bor
de kvar på Agape och blir omhändertagna där. Myndigheterna
är väl medvetna om arbetet som
personalen på Agape gör och de
uppskattar samarbetet. Många
personer ringer också till Agape
för att få hjälp, men resurserna är
begränsade.
Ebenezer Home & School, Madhya Pradesh
I Shahpur leds arbetet av skolans
rektor A.J Singh, som tillsammans med sina medarbetare delat ut matpaket till många bybor
runtomkring Shahpur. Polisen
och myndigheterna bad också om
hjälp att dela ut andra förnödenheter av olika slag till de mycket
fattiga som drabbats i området.
Barnen på Ebenezer Home har
fått hjälpa till att packa påsar som
sen delats ut.
Insatserna som A.J Singh och hans
medarbetare gjort har berömts
mycket av de lokala myndigheterna. De är mycket tacksamma för
de generösa insatserna och samarbetet. Även tidningarna i området har skrivit mycket om arbetet
som bedrivs av Ebenezer Home &
School.
Slumarbete i New Delhi
Människor har köat för att komma in i lokalerna för att få matpaket hos Allen och Vanitha. I den
här delen av slummen som kallas
Sangam Vihar i New Delhi bor det
runt 1 miljon människor och det
på en yta av 3 x 5 kilometer. Trängseln är stor och behoven stora.

Matpaket till runt 120 familjer har delats
ut. Hjälpen mottages med stor tacksamhet. Allen och Vanitha skickar en hälsning: Tack för er omsorg om människorna här i vårt slumområde. Vi vet inte hur
vi med ord kan uttrycka vår tacksamhet!
En kvinna som fick ett av våra matpaket
sa: ”Om ni inte hjälpt oss skulle vi dött
utan mat.” Några höll ihop sina händer
och sa TACK! En del bara grät. De flesta som fått matpaket är änkor, ensamma,
sjuka och mycket fattiga. Vi gör vårt bästa för att finnas där för dem i denna svåra
situation och vi är så oändligt tacksamma
för att ni finns där och är med oss i detta
arbete. Ifrån djupet av våra hjärtan vill vi
skicka ett stort och varmt TACK!
Varughese Mathew

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!

JAG VILL ATT MITT FADDERBIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:
q Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
q Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån

Skänk bort
utdelningen och
slipp skatten

Testamente
...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

RTelefon
ESCochUadress
E seMsidI3SSION

Efter en dom i Regeringsrätten från
2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet.

S
E
C
O
N
D
HAND
Rescue Mission Second Hand
i samarbete med st

Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål
och slippa betala skatt.
Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså
vara skattebefriade.

iftelsen BARN I NÖ
D
i samarbete med BARN I NÖD

Så här går det till:

• Kontakta din bank eller
depåinstitut som har hand om 		
ditt VP-konto eller depåkonto.

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15

• Bestäm vilket bolags utdelning
som ska skänkas samt belopp.
• Ge den ifyllda
till din bank.

ÖPPET:
Onsdag 10-18
Lördag 10-15
Inlämning av saker:
5
tisdag-lördag 10-1

blanketten

• Spara kvittot, som ska bifogas
i din deklaration nästa år.

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Inlämning av saker:
tisdag-lörd
aghemsida
10-15
Se vår
www.barninod.com

för ytterligare information

Hönekullavägen 7
i Mölnlycke
I f.d. bowlingh
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Tack alla våra annonsörer!

Du missar
väl inte vår
hemsida?

Fastighetsförvaltning
handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens

www.barninod.com

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om
uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.
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

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och
värdetillväxt.
Välkommen att kontakta oss!

Ge en gåva!

DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste
tidningen, läsa mer om vårt
arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

Nu kan du enkelt ge en gåva
till Barn i Nöd via Swish.

Vårt nummer är 123 900 5752
哥德堡基督徒中心
Gothenburg Christian Centre
Org. Nr: 802505-1445

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

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

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

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

Din annons gör

skillnad för barn
världen över!
VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation

Till minne
Catharina Carlsson
Joachim Elsander, Falun
Barbro Hagberg, Siljansnäs
Laila Jonsson

Marianne Larsmarker Engström,
Sundsvall
Margareta Nathanaelsson, Röbäck

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

BRASILIEN

Padharhemmet, Padhar

Slumarbete, Delhi

Yrkesskola för flickor, Nagrakata

Läs mer om vårt arbete:
www.barninod.se

Instituto Evangélico, Japeri

Vi finns på flera
ställen runt vår jord!
KENYA

UGANDA

Rangala Baby Home, Ugunja

Mukarangye, Kabale town

THAILAND

ISRAEL

BaanChivitMai, ChiangRai

Neve Michael, Pardes Hana

DOMINIKANSKA
REPUBLIKEN

BARN
I NÖD

Kärlekens Hem, Manacapuru

Lyckliga Barn, Autazes

Ray of Hope, Manaus

Hannacentret, Azua

INBETALNING/GIRERING AVI

BG 130
33819 jun 20 Skilltryck AB
BG
130spec
spec
Bl 2021.04 S (mar 05) 04248 05.09 Ark-Tryckaren

Tackkort önskas q Ja

Gåva till Barn i Nöd

q NejNr 4/06

Ny adress:
90 05 75-2

POSTTIDNING B

Har du flyttat?

Gåva till Barn i Nöd

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

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

.......................................................................................................................
Barn i Nöd

Ray of Hope

– Ins. stiftelsen
Svensk Internationell Barnhjälp
Betalningsmottagare

Betalningsavsändare

Tackkort önskas

Ja

Nej

Har du ﬂyttat?
Ny adress ................................................

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

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

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#
9005752#06#

POSTTIDNING B

Avsändare:

Barn i Nöd,
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungspor

tsavenyn 22, 411 36 Göteborg

Autogiro

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

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Stopp av uttag

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 ﬁnns täckning på kontot för att överföring ska
kunnas göras den sista varje månad.

✁

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.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:
❏ Fadderbarn
❏ Utbildning

❏ Katastrof- och hjälparbete

❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:
❏ 150 kr/mån

❏ 500 kr/mån

❏ Annat belopp:

❏ 200 kr/mån

Namn:		

Ref. nr:

Adress:
Postnummer:

Ort:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)		
Bank
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)
Ort, datum:
Namnunderskrift:

Telefon:
E-mail:

kr/mån

