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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 enda vi kan göra är vårt bästa. 
Om vi gör vårt bästa för att alltid 
bevara hjärtat mjukt så att vi har li-
vet, kommer vi också alltid fortsätta 
få insikter så att vi ständigt kan för-
vandlas genom förnyelsen av våra 
tankar.

Om vi gör vårt bästa för att bära 
hopp kommer vi alltid ha mod att ta 
nödvändiga steg framåt.

Om vi gör vårt bästa för att följa 
kärlekens väg i allt kommer vi också 
bana väg för den värld som vi öns-
kar leva i.

Det börjar med mig. Det börjar 
med att jag lever ut den värld jag 
önskar fanns fullt ut redan nu.

Det är inte enkelt, det är inte alltid 
självklart vad det innebär. Men om 
vi gör vårt bästa kommer Gud att 
använda våra brister och leda oss på 
det sätt vi behöver! *

Det är lätt att tänka att det vi gör för 
att hjälpa bara är en droppe i havet, 
för nöden är så stor. Men när jag mö-
ter barnens ögon på våra center och 
ser vad vår hjälp betyder, så är det så 
mycket mer än bara en droppe. Det 
blir ringar på vattnet som når längre 
än det vi ser på plats. 

Vi ser också nu under pandemin 
hur personalen på våra olika platser 
sträcker sig ut och hjälper familjer-
na med matpaket och vi förstår hur 

mycket det betyder. Som i Domi-
nikanska Republiken när Arcelis o 
Alba kom till en familj och flickan 
ropar: Mamma, dom kommer från 
Hannacentret, dom har inte glömt 
oss!
Gör man alltid sitt bästa med det 
man har, så når man långt. Det hand-
lar om hjärtats inställning. Om viljan 
att finnas där för någon annan. Det 
handlar inte alltid om att ha de rätta 
orden, utan att bara finnas där. Fin-
nas tillgänglig och närvarande.

Vi vet aldrig helt vad som pågår inuti 
en annan människa. Vad den har för 
historia. Vad den har för kamper att 
brottas med. Vi vet inte vad som gör 
ont, vad som är svårt, vad som är läs-
kigt. Vi vet heller aldrig helt vilken 
styrka som innebor i någon annan. 
Det är så viktigt att vara ödmjuk in-
för mötet med sina medmänniskor. 
Svårt. Krångligt. Men viktigt. Låt 
inte olikheter bli ett avstånd. Låt det 
istället bli en nyfikenhet till inlyss-
nande. *

Karin Johansson

* Ur ”gudskvinna” på Instagram
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2020 var ett utmanande år för oss alla. 
Covid-19 blev ett bakslag för hela sam-
hället och för världen. Vi startade 2020 
med stor förväntan och iver. Vi hade 
bestämt oss för att vi ville förändra vårt 
arbetssätt. Vi hade insett att modellen 
vi tidigare använt i vårt arbete med bar-
nen behövde förändras. Allt sedan den 
nya skolmodellen infördes och barnen 
skulle vara i skolan hela dagarna istäl-
let för halva dagen, så kände vi att det 
inte längre fanns utrymme att hjälpa 
barnen på det sätt vi ville. Vi upplev-
de att vi behövde lägga tid på att stärka 
deras självkänsla och forma dem som 
personer.

Vi såg nästan direkt skillnad i barnen. 
De kom troget för att delta i aktivite-
terna vi erbjöd, barnen älskar att vara 
på centret. Många av dem ansträngde 
sig verkligen för att följa de nya me-
toder som vi använde. Vi som arbetar 
med barnen var verkligen glada när vi 
såg att våra nya strategier fungerade. 
Men när pandemin slog till förändra-
des allt.

Pandemin orsakade en obalans och 
osäkerhet i samhället, framför allt på 
grund av matbristen. Då började vi 
dela ut matpaket till hemmen där våra 
barn bor. Matpaketen tas alltid emot 
med stor glädje. Ögonen lyser när de 
ser matkorgarna och de tar emot oss 
med mycket kärlek och stor tack-
samhet. Flera gånger har vi kommit 
till hem som överhuvudtaget inte haft 
någon mat att äta den dagen. Denna 
matkorg med basvaror har blivit syno-
nymt med hopp. Vi har verkligen fått 
se vilka stora behov det finns; fysiskt, 
emotionellt och andligt.

När vi besöker hemmen och ger dem 
maten så säger vi också alltid något 
uppmuntrande som ger dem hopp 
och vi ber för dem. Det finns så många 
familjer som står helt utan inkomst. 
Jordbruket har minskat och det är inte 

lätt att hitta något annat jobb. De fles-
ta av våra barn bor i dysfunktionella 
hem. Barnen saknar kärlek och om-
sorg. Hannacentret har varit en oas, 
där dessa barn är trygga och älskade. 
Alla frågar när centret öppnar igen och 
när de kan få komma tillbaka. Några 
av barnens föräldrar blev smittade av 
Corona, varav en dog. Några av bar-
nen blev också sjuka och vi har gjort 
vad vi kunnat för att bistå med hjälp 
och stöd.

I slutet av 2020 hade vi en julfest för 
barnen på centret. Barnen var så glada 
och de kände det som om de fått kom-
ma hem. De frågade vilken dag de kun-
de få återvända och börja i sina klasser 
på centret igen, för här känner de sig 
lyckliga. De är trygga och känner sig 
älskade. Vi hade alla den förväntan att 
vi snart skulle kunna öppna upp cen-
tret igen och barnen skulle få komma 
tillbaka. Men pandemin har tagit fart 
igen och vi får avvakta ytterligare en 
tid. Men vi ber, fastar och hoppas att 
allt snart kan återgå till det normala.

Motivation
Barnen är det som motiverar oss att 
fortsätta. Många gånger känns det som 
vårt arbete är förgäves, men det är det 
inte. Dessa barn bor som bland “var-
gar” i dysfynktionella hem, har käns-
lomässiga problem och ibland blir de 
utsatta för våld i hemmen. De saknar 
mycket och har brist på kärlek i sina 
liv. Men trots allt detta så vet vi att de 
principer som vi lär ut, med grund i Bi-
beln, ger goda resultat. Dessa barn har 
förändrats. Genom att delta i våra ak-
tiviteter har de lärt sig mycket som de 
bär det med sig i livet och vi ser tydliga 
resultat.

“Våra” barn har fått en tro på Jesus och 
de beter sig annorlunda. De har lärt sig 
bry sig om människorna runt sig och 
mitt i pandemin har vi fått se bevis på 
det mycket konkret. Det ger oss hopp 

för framtiden och att arbetet vi lägger 
ner ger resultat. Vi ser fram emot när vi 
kan återgå till att träffas igen och livet 
mer återgår till det normala.

Nuvarande situation
Nu är det ett nytt år och även om det 
finns många utmaningar så känner jag 
mig trygg i att det är Gud som har 
kallat mig för denna uppgift. Även om 
pandemin fortfarande kvarstår, så bär 
jag barnen i mitt hjärta och vet att jag 
ska fortsätta mitt arbete med dem på 
Hannacentret. Som team har vi mött 
många svårigheter, men med Guds 
hjälp kommer vi att övervinna svårig-
heterna. Vi ber er att fortsätta be för 
oss! Be att vi snart ska kunna komma 
igång igen och kunna fortsätta att älska 
och vägleda dessa barn och ge dem en 
trygghet i livet. Vi vill fortsätta kämpa 
för att våra barn ska kunna 
må bra och förstå att de 
inte behöver leva det liv 
som deras föräldrar och 
grannar lever. Visa dem att 
livet kan levas annorlunda 
och istället för ilska kan 
man visa kärlek och bry 
sig om sina medmänn-
iskor.

Behoven är stora och vi 
hoppas kunna öppna 
upp Hannacentret un-
der mars månad. Att 
vi då ska kunna ha en 
grupp om dagen med 
trettio barn i varje 
klass. Mellan klockan 
10 – 13 hjälpa barnen 
med läxorna och ge 
dem mat. På detta sätt 
kommer vi inte att 
krocka med skolun-
dervisningen som är 
online på eftermid-
dagarna.
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GILLA OSS!

Ronaldo och Alaisha 
Jag vill också berätta om några av våra 
barn. Ronaldo och Alaisha är syskon. 
När de båda två kom till Hannacentret 
för ungefär två år sen så var Ronaldo 
knappt fyra år och lillasyster Alaisha 
två och ett halvt år. Ronaldo är myck-
et hjälpsam, medkännande, kärleksfull 
och generös. De kommer från en fattig 
familj och de bor i ett väldigt litet hus 
utan någon som helst komfort. 

Syskonen var alltid de första som dök 
upp på morgonen. De lekte, var med i 
aktiviteterna och var alltid glada. Men 
mitt i pandemin skedde en drastisk 
förändring. Deras pappa smittades av 
Covid-19 och han dog. Sen dess har 
barnens liv helt förändrats. Pappan var 
den som tog hand om barnen, de tyck-
te mycket om honom och det var också 
han som varje dag tog dem till Hanna-
centret.

Det som syntes tydligast var att detta 
syskonpar som alltid varit så glada nu 
inte längre log. När de kom till vår jul-
fest så var de ledsna och höll sig för sig 

själva. Så stor skillnad på hur de tidiga-
re betett sig. Men vi kommer att fort-
sätta att visa dem kärlek och hålla koll 
på dem. Vi vet att om vi inte ger upp så 
kommer deras leenden att komma till-
baka. Denna pandemi har tagit glädjen 
från många av våra barn, men liv och 
glädje kommer att komma tillbaka.

Alex
Alex är tio år gammal. Han bor med sina 
föräldrar och tre systrar och han är idag 
en glad pojke. Så var inte fallet när han 
först kom till oss. Hans beteende var 
hemskt. Han betedde sig mycket dåligt 
och vi visste inte vad vi skulle ta oss till. 
Han ville inte komma in i klassrummet, 
han kastade stenar och slogs. Han gjor-
de sönder leksakerna och mycket mer. 
Vi bad mycket till Gud för honom och 
en dag fick vi en idé.

Vi gav honom ansvar. Vi bad honom 
dela ut godis till de andra barnen och 
att se till att det var ordning och reda 
bland barnen. Detta gav resultat! Det 
var verkligen en gudomlig strategi, för 
vi fick se att detta verkligen var en per-

fekt uppgift för Alex. Det gjorde tydlig 
skillnad i hans liv och hela hans beteen-
de förändrades. 

Mitt under pandemin blev Alex sjuk. 
Han fick skorv och kroppen började 
fjälla och sen blev det sår. Det orsakade 
mycket smärta och lidande. Han hade 
svårt att sova på nätterna och han kunde 
inte gå. De ville heller inte att folk skulle 
se hur han såg ut, så han lindade ett la-
kan runt kroppen för att dölja såren.

Men han hade sina kompisar från Han-
nacentret. De fanns vid hans sida och 
hjälpte honom. De bad till Gud att Alex 
skulle bli frisk och han blev bra! Nu är 
han återigen att glad pojke som bara 
väntar på att centret ska öppna sina dör-
rar igen och livet återgå till det normala. 
Det är underbart att se hur barnen har 
förändrats och hur de nu hjälper varan-
dra. Det ger hopp åt framtiden!

Aracelis Brito, 
föreståndare på Hannacentret



Autazes är en brasiliansk 
kommun som ligger i stor-
stadsregionen Manaus, i del-
staten Amazonas. I maj 2020 
inrättades där ett fältsjukhus 
för att hjälpa de insjukna-
de i Covid-19, men tyvärr 
hade de inte tillräckligt med 
utrustning för att kunna be-
handla de sjuka. Patienter 
med svåra symtom skick-
ades till Manaus, medan 
andra vårdas på sjukhus i 

Autazes. På grund av 
bristande resurser dog 
tyvärr många av patien-
terna. Borgmästaren i 
Autazes gjorde sitt bästa 
för att få ut information 
för att försöka förebyg-
ga och hindra smittan att 
sprida sig så snabbt, men 
många blev sjuka.

I mars månad 2020, er-
sattes den vanliga skolan 
med onlinekurser, vilket 
orsakade ett stort pro-
blem för befolkningen 

då alla inte har tillgång till 
internet. 2020 betraktas som 
ett helt bortkastat läsår för 
eleverna. I november, när 
man trodde att saker och ting 
var mer eller mindre “under 
kontroll” så fick eleverna 
återvända till skolorna och 
man arbetade i små grupper, 
men snart ökade smittan och 
skolorna stängde ner igen.
 
I januari 2021 infördes 
åtgärder för att försöka 

minska smittan i denna andra våg av 
coronaviruset. Men trots alla försök 
så blev ändå ett stort antal människor 
smittade. På grund av situationen som 
rådde infördes utegångsförbud 19-31 
januari. Det blev då förbjudet att vistas 
eller cirkulera på allmänna platser mel-
lan klockan 15.00 till 06.00.

En annan oroande situation är ef-
fekterna på kommunens ekonomi på 
grund av att man stängde all icke-vä-
sentlig handel som till exempel t.ex. 
kläd och allt-i-allo-butiker. Det som 
fick vara öppet var nödvändiga butiker 
så som livsmedel, matmarknader, apo-
tek, bagerier, laboratorier, vårdcentra-
ler, bensinstationer och slakterier. Det-
ta resulterade i att många var tvungna 
att skicka hem sina anställda och lämna 
dem utan jobb och inkomst.
Regeringen har tillsammans med pri-
vata företag gått samman för att för-
söka minska den ekonomiska påver-
kan genom att dela ut matpaket med 
basvaror. Matpaketen har delats ut 
till familjer som lever i utsatthet och 
ekonomiska svårigheter. Trots alla an-
strängningar som gjorts så saknas fort-
farande resurser. Behoven är mycket 
större än resurserna.

Den goda nyheten är att Autazes har 
fått ta del av det efterlängtade vaccinet 
mot COVID-19. De säger att de inte 
bara fick ett vaccin; de fick nytt hopp. 
En förväntan på att snart få kramas och 
få träffas och umgås med familj och 
vänner. Den första leveransen av vacci-
net kom för att gynna både den inhem-
ska befolkningen och vårdpersonalen.
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GILLA OSS!

Lyckliga Barn
Precis som för skolorna påverkades 
centret Lyckliga Barn av pandemins 
oväntade ankomst och de fick avbry-
ta alla sina aktiviteter i början av april 
2020. Det var mycket svårt att kunna 
förklara för barnen att vi inte kunde 
fortsätta. Många av dem kunde inte 
förstå varför. Vi vet ju att vårt center för 
många av barnen är en plats för trygg-
het, kärlek och mat. Vi tror också att 
det som  barnen hade svårt att sätta ord 
på var deras oro för att inte längre kun-
na komma till centret och få mat. Lyck-
liga Barn ligger i utkanten av Autazes, 
där det finns många behövande familjer. 
De lever i en mycket svår situation och 
många barn är beroende av den måltid 
de räknat med att få varje dag på cen-
tret. Det gjorde oss väldigt ledsna för vi 
visste att detta så direkt skulle påverka 
alla familjer som fick denna hjälp på 
Lyckliga Barncentret.

Med tanke på situationen så funderade 
vi på hur vi bäst skulle kunna hjälpa 
dem och vi bestämde oss för att använ-
da pengarna för att köpa matpaket. På 
så sätt kunde vi på ett mycket direkt 
sätt hjälpa våra barn och deras familjer. 
Detta började vi med i april 2020 och vi 
har sen kunnat hjälpa dussintals famil-
jer varje månad. Många av mammorna 
säger att dessa matpaket har varit den 
enda källan till mat.  I början av varje 
månad väntar de ihärdigt på att få ett 
nytt matpaket. Alla familjerna är oer-
hört tacksamma för denna hjälp. Det 
har blivit som ett tecken på Guds kär-
lek till dem var och en. Att de inte är 
bortglömda. 

Förutom matpaketet får de ord av upp-
muntran och vi ber för dem. Vi skickar 
också med en skoluppgift som barnen 
ska göra hemma, tillsammans med sina 
föräldrar. Målet är att uppmuntra dem 
att fortsätta studera och göra något bra 

med sin tid hemma. När de nästa gång 
kommer för att få sitt matpaket så läm-
nar de in sin uppgift och får då en ny 
och så fortsätter vi.

Vid jul så ordnade vi en julfest, trots 
alla begränsningar och restriktioner för 
Covid-19. Vi följde alla regler för att 
göra det så säkert som möjligt. Det var 
väldigt spännande och roligt att träffa 
alla barnen igen och alla ställde samma 
fråga: “När får vi komma tillbaka? Vi 
saknar centret och allt roligt vi gör här.”

Med tanke på den nuvarande situationen 
så har vi i skrivande stund ingen aning 
om när vi kan öppna upp Lyckliga Barn, 
men vi ber, hoppas och tror att allt snart 
kommer att kunna återgå till det norma-
la. Både personal och barn längtar och 
drömmer om att snart kunna träffas och 
kramas på centret Lyckliga Barn.

Marta Silva
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Grace Vocational Training Centre 
i Nagrakata, i norra Indien, ger alla 
dessa tjejer som går på skolan en 
fantastisk chans att göra något med 
sina liv. Den hjälper dem och deras 
familjer att överleva och förminskar 
risken att tjejerna ska hamna i prosti-
tution. Tjejerna får nu en helt annan 
status i samhället. De båda ettåriga 
kurserna Hår & Skönhetsvård och 
Sömnad fungerade mycket bra under 
det första året. Tjejerna trivdes bra på 
internatet och deltog med stor iver i 
utbildningen.

Men sen kom pandemi, Corona, 
COVID-19 och nedstängning… hur 
skulle man kunna fortsätta det fina 
arbete som påbörjats med att hjälpa 
dessa unga tjejer att ge dem den platt-
form de behöver för att med veder-
börlig respekt kunna tjäna ihop till 
sitt eget levebröd?
Efter långa diskussioner kom man 
fram till att undervisningen skulle 
göras online. Först åkte lärarna ut till 
eleverna för att dela in dem i två olika 
grupper. I den första gruppen ingick 
de tjejer som hade en telefon och som 
kunde koppla upp sig för att delta i 
undervisningen. I den andra gruppen 
de som inte hade någon telefon och 

tillgång till internet. Det fanns endast 
fem elever av trettio som hade en te-
lefon. 
Resultat av gruppindelningen blev att 
man samlades i smågrupper runt dem 
som hade telefon, plus att även några 
ur personalen i området fick dela te-
lefon med tjejerna. På så sätt kunde 
alla delta i undervisningen.

Under året har de sen haft regel-
bunden online-undervisning i de 
olika teknikerna som till exempel i 
kosmetologkursen, skräddare, data 
och konversationsengelska. Det har 
fungerat mycket bra. Till att börja 
med hade eleverna svårt att anpassa 
sig till detta nya sätt att studera, men 
allt eftersom har de vant sig. Lärarna 
har på så sätt kunnat undervisa och 
eleverna har kunnat ställa sina frågor 
och det har blivit ett bra utbyte.

Man följer också upp undervisningen 
då lärarna veckovis besöker eleverna 
för att hjälpa och vägleda dem efter 
behov. Detta har också lett till att lä-
rarna ännu tydligare lärt känna elev-
ernas kapacitet och svårigheter. De 
kan nu ännu bättre hjälpa dem på ett 
sätt som kan leda till bra förändring-
ar i deras liv. Dessa fältteam besöker 

inte bara eleverna utan de träffar 
också deras föräldrar och kan sporra 
dem till att uppmuntra sina döttrar i 
studierna. De talar med dem om häl-
sa och vikten av att hålla rent och fint 
i hemmet. Ett litet steg i hopp om att 
få till lite förändring och positivitet i 
deras liv.

Familjerna får också varje månad 
matpaket som är till mycket stor 
hjälp för dessa fattiga familjer. Under 
pandemin, då tjejerna inte får bo på 
skolan, får de också hem ytterligare 
mat, medicin och sanitetsartiklar som 
de är i behov av. Personalen möter fa-
miljerna, vars ansikten avspeglar den 
tacksamhet, glädje och förtroende 
som denna hjälp ger. Vi är mycket 
tacksamma och glada för möjlighe-
ten att kunna vara med och ge dessa 
tjejer en chans att förändra sina liv. Vi 
vill sända varma hälsningar med stor 
tacksamhet, från personalen och från 
tjejerna och deras familjer, till er alla 
som hjälper oss i Sverige!

Manoj Kami 
Föreståndare för 
Grace Vocational Training Centre

Situationen på 

Grace Yrkesskola 
i Nagrakata



...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!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 Kollektivt fadderskap på ........................................................ 

q Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
 Privat fadderskap från 200 kr/mån

(fyll i vilket projekt)
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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

Till minne
Rolf Aronsson, Gråbo
Ella Johansson, Fristad
Sylve Thorman, Tuve Götebrog
Christina Torssell, Stockholm/ 
     Siljansnäs

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

Årsberättelse 2020 

Läs vår 
Årsberättelse 2020 
om alla Barn i Nöds 
projekt på 
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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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


