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

God Jul
o Gott Nytt År!



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!



Adventsstjärnorna lyser i vårt hus 
och jag har placerat min favoritblom-
ma hyacinten i varje vrå.  Doften av 
hyacinten, saffran och levande ljus 
får mig att tina upp. Det ligger märk-
liga tider bakom oss och framtiden 
vet vi inte så mycket om.  När jag 
tyckt lite synd om mig själv har jag 
försökt att sätta mitt liv i perspektiv. 
Att sätta saker i perspektiv innebär 
inte att man förtrycker sin egen oro, 
sorg och rädsla, men det ger en an-
nan blick.  Ett vidgat perspektiv får 
jag bland annat när jag tänker på de 
barn och vuxna jag genom åren fått 
möta i länder som befinner sig i ett 
sammanhang och i en verklighet som 
är långt mycket svårare än min. Svå-
rare och mer utmanande än de flesta 
av oss svenskar är vana vid. Perspek-
tiv föder ofta tacksamhet.

Perspektiv får jag också när jag tän-
ker på Gud. Gud som har skapat uni-
versum. Gud som både är utanför tid 
och rum, men som också är tid och 
rum. Gud som valde att komma till 
oss som människa. I en krubba i ett 
stall vänder Gud genom Jesus sitt an-
sikte mot oss. Mot världen och mot 
dig och mig. Jesus som i sig själv bär 
på löftet om ljusets inträde. 

Vi befinner oss mitt i advent som be-
tyder ankomst. Ankomst inkluderar 
både den som kommer och den som 
väntar. Som ett möte på en tågsta-
tion. Någon väntar och någon kom-
mer, men båda längtar.  Jesus är både 
den som kommer, väntar och som 
längtar efter dig. Vad längtar du ef-
ter? Ser du honom? Anar du hans 
ankomst? 

Gå din konung att möta, 
gläds åt din Gud. Strö pal-
mer och bered dig. Vänta och 
längta.
Han kom från eviga fröjder 
och lämnade sin tron av kris-
tall för att möta dig i ögon-
höjd i en krubba i ett stall.  
Han kom för att frambära 
ett glädjebud till de fattiga, 
för att förkunna befrielse 
för de fångna och syn för 
de blinda. Han kom för att 
ge de förtryckta frihet och 
för att förkunna ett nådens 
år från Herren. 

Ljusets inträde
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Arbetet bland de blinda fortsätter som 
vanligt i Kottayam-distriktet i Kera-
la. Men självklart är det så att arbetet 
stöter på många problem i och med 
Covid-19. Men vi försöker göra vårt 
bästa för att möta våra blinda vänners 
behov.

Innan pandemin besökte vi dem två 
gånger i månaden, men på grund av 
myndigheternas begränsningar är det 
nu bara möjligt att träffa dem en gång 
i månaden. Då ger vi dem medicin och 
andra förnödenheter eller material de 
är i behov av. Många av dem behöver 
också få hjälp med matpaket.

Många av dessa blinda har nu ingen 
möjlighet att arbeta och de stöter på 
stora problem. Vi gör vårt bästa för att 

hjälpa dem. Vi är så tacksamma för det 
extra ekonomiska stöd vi fick under 
året så att vi kunde göra mer än det vi 
planerat. Med stor glädje och tacksam-
het tog dessa vänner som drabbats så 
hårt emot hjälpen.  

I Indien fungerar skolorna inte som 
vanligt och det gäller även för de blin-
da barnen som vanligtvis bor på inter-
nat på en blindskola. Dessa barn får nu 
stanna hemma. Regering och myndig-
heter har gett oss många begränsningar 
och de utför många kontroller för att se 
efter att reglerna efterlevs. Det innebär 
också att vi inte kan besöka alla barn, 
men vi har kontakt med dem och deras 
föräldrar via telefon. Tidigast i slutet av 
december kommer skolorna att öppna 
och barnen kan återgå till sina studier.

De flesta vuxna som vi hjälper har 
nedsatt syn, men de har också många 
andra hälsoproblem. De behöver olika 
mediciner och ber oss hjälpa dem på 
olika sätt. Vi gör vårt bästa för att vara 
dem till hjälp. Vi vill tacka er alla för 
de generösa gåvor som ni ger till vårt 
arbete.

Förhoppningsvis kommer Coro-
na-pandemin snart att vara över. Ge-
nerellt går arbetet bland blinda bra och 
vi är så tacksamma och nöjda. Nu när-
mar vi oss ytterligare en jul och vi från 
Blindmissionen önskar er alla Barn i 
Nöd-supportrar en God Jul. Gud väl-
signe er alla.

Hälsningar. K.C. Thampy 
och C.J. Daniel
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Blindmissionen
i södra Indien
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Bröderna Tal och Ishai är tio och 
åtta år gamla. När de ganska nyligen 
anlände till vårt kriscenter på Neve 
Michael så visste vi bara att de blivit 
slagna av sin pappa, men vi visste 
inte omfattningen av misshandeln. 
När vi frågade Ishai hur det kom sig 
att han hade stygn i pannan så ljög 
och sa att hans bror hade puttat ho-
nom. Men Tal sa då genast; ”Du vet 
att det inte var jag. Det var han. Han 
kan inte skada oss mer nu...”

Pojkarnas pappa är en alkoholist 
med en historia av mycket grovt 
våld. Han blev belagd med besöks-
förbud av myndigheterna. Pojkarna 
fick inte åka hem och pappan fick 
inte över huvud taget komma i när-
heten av sina barn.

Tal, som har ärr på rygg och axlar 
efter alla slag, säger att drickan-
det förvandlade hans pappa till ett 
monster. Ishai, vars borttagna stygn 
kanske ger bestående ärr i pannan, 
har bara börjat öppna upp sig och 
berätta om allt det dåliga som deras 
pappa gjort mot dem. Båda pojkar-
na är överens om att pappan var 
orolig när han var nykter och elak 
när han var full. Ingen av pojkarna 
har uttryckt en önskan att få åka 
hem igen.

På grund av allt de varit utsatta för 
så vet de inte hur de ska bete sig i 
olika situationer. De har koncen-
trationssvårigheter, svårt att lära sig 

saker och har väldigt låg självkänsla.
På Neve Michael har vi olika slags 
terapi som vi anpassar efter barnens 
behov. Tal genomgår djurterapi på 
husdjursgården. Där får han lära sig 
övervinna sin osäkerhet genom att 
lära sig ta hand om en kanin. Ishai, 
som har problem med att artikule-
ra, börjar uttrycka hur han känner 
genom teckningar i vårt konsttera-
piprogram. Det går dåligt för båda 
pojkarna i skolan men allt eftersom 
börjar de anpassa sig. Våra profes-
sionella terapeuter säger att Tal och 
Ishai har lång tid framför sig av läk-
ning och rehabilitering.

Bröderna har nu fått flytta in i ett 
familjehem som består av ett gift 
par och deras barn här i Neve Mi-
chaels barnby. För första gången i 
sina liv upplever Tal och Ishai hur 
det är att leva i ett normalt hushåll 
med en varm, kärleksfull och famil-
jär atmosfär.

Förra veckan, när de satt runt mid-
dagsbordet med sina adoptivför-
äldrar och de andra barnen sa Tal 
att han är glad att de bor på Neve 
Michael och Ishai höll med honom. 
För personalen på Neve Michael 
visar denna positiva kommentar att 
pojkarna nu börjat återhämta sig 
och att läkningen pågår.

Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael

Neve Michael 
i Israel

Ett matpaket 
250 kronor

Bankgiro 900-5752

Ett matpaket kan totalt förändra tillvaron för 
många familjer där föräldrarna inget har att 

sätta fram på bordet till sina barn. 

En gåva som gör 
stor skillnad!

GILLA OSS!



Pandemin har inneburit förändringar 
på många olika sätt för hem och institu-
tioner i Indien. Här på Padharhemmet 
bor barn och ungdomar som har olika 
slags funktionsnedsättningar. Inte långt 
från Padhar ligger Shahpur där Ema-
nauel Ebenezer Home & School lig-
ger. När Emanuel Ebenezer Home för 
några år sen fick ändra sin registrering 
från barnhem till skolhem innebar det 
att man fick hitta en lösning för sju av 
barnen som inte har några släktingar 
eller familjer. Man hittade då vänner 
och släktingar till personalen som bar-

nen kunde skrivas på, så att inte myn-
digheterna skulle ta barnen till andra 
barnhem. Vi känner ett alldeles speciellt 
ansvar för dessa barn som vuxit upp på 
Ebenezer Home. 

Under pandemin fick de ansvariga för 
Ebenezer Home ett problem, dessa sju 
hade inga familjer eller släktingar att åka 
hem till när de nu inte fick bo på hem-
met. Familjerna som barnen är skrivna 
på har ingen möjlighet att ta hand om 
dem. Man hittade då en lösning och 
barnen fick åka till Padharhemmet, som 
ligger femton kilometer från Shahpur, 
och bo där.

När de hade bott hos oss på Padhar-
hemmet en tid så satte jag mig ner med 
dem för att höra om deras intryck och 
tankar. När de först fick höra att de 
skulle flytta till Padharhemmet var det 
många frågetecken. De var oroliga för 
att flytta till en ny miljö, träffa massor 
av nya människor och anpassa sig till 
nya rutiner. Hur skulle det fungera att 
studera tillsammans med barn som har 
olika funktionsnedsättningar? Detta är 
lite av barnens kommentarer:

”Jag var orolig och rädd i början när jag 
kom till Padhar. Jag har aldrig bott med 
eller ens sett någon funktionshindrad 
person tidigare. Jag hade heller aldrig 
bott med pojkar som är mycket äldre än 
jag. Jag var orolig för hur jag skulle kla-
ra det. Men inom några dagar hade poj-
karna fått mig att känna mig bekväm. 
De hjälpte mig med skoluppgifterna 
och gav mig ett nytt perspektiv, för kan 
de klara det så kan jag det också!”

”Ja, vi var lite rädda när vi först kom hit 
och träffade blinda, döva och mentalt 
nedsatta barn men det tog inte lång tid 
innan de blandade sig med oss och fick 
oss att känna oss välkomna. De hjälpte 

oss att anpassa oss till den nya platsen. 
Vi har till och med lärt oss teckenspråk 
från våra vänner som är döva och stum-
ma. Det är svårt att förstå att dessa barn, 
som inte kan se, ändå är så bra på allt 
de gör. De studerar och skriver till och 
med punktskrift utan problem. De mo-
tiverar oss verkligen.”

”När jag kom hit första dagen så såg jag 
ganska direkt en funktionshindrad tjej 
som gick på sina små ben. Det är svårt 
att beskriva vad jag kände, kanske var 
det ledsen jag blev när jag tittade på 
henne. Men när jag såg hur hon tog sig 
runt, klarade sig själv och gjorde sitt ar-
bete, trots sitt funktionshinder, blev jag 
rörd. Nu har vi två blivit väldigt nära 
vänner och vi hjälper varandra i både 
studier och annat arbete.”

”Till att börja med var vi rädda för att 
vi skulle komma efter i våra studier när 
vi bodde på denna nya plats. Men vi 
kände oss snart bekväma eftersom alla 
var så vänliga mot oss. De uppmuntra-
de oss när vi kände oss ledsna och låga 
att komma och studera tillsammans 
med dem. Vi har också hela tiden kun-
nat gå till huset där personalen bor och 
tillsammans med dem känns det som vi 
är en familj. Vi har kommit nära både 
personal och de boende här.”

Barnen från Ebenezer Home fortsätter 
att gå i skolan online. De har telefoner 
de kan koppla upp sig på för att delta i 
lektionerna på Ebenezer School. Deras 
lärare sitter uppkopplade i skolan och 
har sina lektioner. Rektor A.J Singh och 
Anjana som är föreståndare för Ebe-
nezer Home besöker dem också regel-
bundet för att guida och hjälpa dem så 
att de klarar av att fullfölja sin skolgång.

K.P Andrews
Föreståndare på Padharhemmet
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Ebenezer Home-barn 

på Padharhemmet i Indien
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På en av våra resor till Autazes, fick 
vi syn på en liten flicka som stod i 
en kö, tillsammans med sin mamma, 
för att ta emot mat. Det är om den-
na flicka som heter Sofia som jag vill 
berätta om. Det var hennes utseende 
som uppmärksammade oss, hennes 
ansikte och kropp var så outvecklad. 
När jag såg henne första gången tog 
mitt hjärta ett skutt, för jag såg ett 
barn som jag visste att vi skulle kun-
na hjälpa.

Sofia är nummer fem i en syskonska-
ra av sju barn. Hon har fyra bröder 
och två systrar och Sofia var den som 
var mest undernärd av barnen. När 
jag första gången träffade henne väg-
de hon väldigt lite, hon var kort och 
såg inte alls ut som den treåring som 
hon var. Hon såg ut som en liten be-
bis som precis börjat gå utan balans i 
kroppen.

Efter att vi sett henne där i matkön 
började vi leta efter hennes hem för 
att prata med hennes föräldrar. Men 
det var svårt att hitta henne, för de 
som bodde i området var rädda. Det 
är inte en trygg och säker plats. Till 
och med pastorn som arbetade där sa 
att vi borde undvika det området och 
han ville inte följa med oss. Men när 
Gud skickar oss så känner jag mig 
helt trygg. Vi ville inte ge upp innan 
vi hittat flickan och hennes hus.

När vi första gången kom in i de-
ras hus var det första jag såg en pi-
stol som hängde på väggen, men jag 
blev faktiskt inte rädd utan fortsatte 
in. Den dagen som vi första gång-
en träffade Sofias föräldrar så var vi 
väl förberedda i bön. Vi hade med 
oss ett matpaket, en bibel och kän-
de oss trygga i att allt skulle gå bra. 
Jag pratade med hennes föräldrar om 
vårt hjälpcenter Glada Barn och att 
vår avsikt var endast att erbjuda vår 
hjälp, både praktiskt och i bön. Efter 

en stund märkte jag att de började lita 
på oss. Från det ögonblicket var vi 
säkra på Guds närvaro i situationen 
och att Sofia och hennes syskons liv 
skulle förändras för alltid. Efter detta 
möte började alla syskonen komma 
till centret för att delta i aktiviteterna 
och allt förändrades. Vi fick också en 
väldigt fin kontakt med Sofias mam-
ma och kunde vara med och vägleda 
henne i hela situationen.

Efter att vi kunnat hjälpa till och ta 
befäl över Sofias hälsa var föränd-
ringarna tydligt synliga för alla runt-
omkring. Nu har det gått nästan tre år 
sen vi första gången träffade familjen 
och de har gått igenom alla möjliga 
svårigheter. Pappan kunde inte få ett 
fast jobb och han valde fel väg många 
gånger... Men Sofias mamma, en 27-
årig sjubarnsmamma, är en krigare. 
Hon kämpar varje dag för sin familjs 
överlevnad. Tidigare såg vi hur även 
hon behandlade Sofia annorlunda 
gentemot de andra barnen. Men efter 
att vi blandat oss i hela familjens väl-
befinnande och gav dem kärlek och 
stöd så förändrades allt. 

Den största förändringen är hur 
föräldrarna nu älskar Sofia. Det har 
verkligen förändrat flickans liv. Hon 
är älskad och välskött, precis som 
sina syskon. Vi vet inte varför Sofia 
tidigare behandlades så annorlunda 
och inte blev älskad och omskött, 
men ofta har det väl att göra med 
rädsla och omgivningens reaktioner. 
Men nu är hon älskad och hela famil-
jen lever ett nytt liv.

Mamman och tre av barnen blev smit-
tad av Covid-19 och det var mycket 
svårt för oss att inte få besöka dem. 
Vi gjorde det vi kunde och skickade 
matpaket, läkemedel och vi bad för 
dem. Tack och lov så tillfrisknade de 
allihop och vann över Corona!

I början av oktober fick vi ett sam-
tal från Sofias mamma då hon till 
vår förvåning berättade att de nu 
ska flytta till Manaus. De hade fått 
ett litet hus och hon var väldigt glad, 
men samtidigt orolig för att vi nu inte 
skulle fortsätta att besöka dem. Men 
jag blev så glad! Det var de bästa ny-
heterna på länge, då vi nu fick lättare 
att kunna hjälpa dem på närmre håll. 
Vi kan nu följa med Sofia på hennes 
läkarbesök och ta reda på varför hon 
inte utvecklas. 
Familjen bor nu i Manaus och de är 
så glada och trivs bra! Vi är så tack-
samma till Gud för Hans barmhär-
tighet och omsorg om Sofia och även 
till Barn i Nöd för generositeten som 
gör att vi har möjlighet att kunna 
hjälpa dessa barn som är i ett så stort 
behov av hjälp.

Luzinete Peres
Direktor, Ray of Hope

Ray of Hope i Amazonas, Brasilien



...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 Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
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 nya 

hemsida?

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!

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

Vårt nummer är 123 900 5752

Ge en gåva!



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Arne Johansson, Hönö 85 år

Till minne
Siv Doverskog, Siljansnäs
Berith Dunder, Siljansnäs
Stina Eriksson, Siljansnäs
Inga-Britt Hedin, Åsljunga
Birgit Johansson, Göteborg
Rune Lindsten, Säter
Berit Olsson

Vi finns på flera 
ställen runt vår jord!

BARN 
I NÖD

INDIEN

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

Padharhemmet, Padhar

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

www.barninod.se
Läs mer om vårt arbete:

Agape Child Centre, Perumbavoor



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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Autogiro
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 finns täckning på kontot för att överföring ska kunna 
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 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas
medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom 
att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 
5 vardagar efter det 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 samarbeta med Bankgirocentralens register.

Namn:

Adress:

Postnr: Ort: Telefon:

Personnr: (obligatorisk uppgift)

Email:Bank:

Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)

Ort, datum:

Namnunderskrift:

Ref.nr:

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
Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com
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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


