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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

50 ÅR

BARN I N

Barn i Nöd 50 år!
Det var en resa till Indien som var den
utlösande faktorn för pastorn och författaren Wiktor Norin. Wiktors varma
medmänsklighet och känsla för dem
som hade det svårt ledde till en kallelse
att hjälpa. Indiens myllrande människohav med all denna fattigdom och nöd,
särskilt bland barnen, gjorde ett starkt
intryck på honom. Han kände att han
måste göra något. All nöd gjorde honom nästan sjuk. Han mötte så många
barn på gatorna som såg vädjande på
honom. De pekade på munnen med ena
handen och samtidigt sträcktes andra
handen ut i förhoppning att få en slant
till mat.
När Wiktor kom hem till Sverige startade han tidningen Barn i Nöd och insamlingar kom i gång. Året var 1971. Som
pastor reste Wiktor runt i Sverige och
predikade och samtidigt talade han om
Barn i Nöd och många ville vara med
och hjälpa till. Sakta men säkert byggdes hjälpprojekt upp runt om i världen
bland annat i Indien, Kenya och Brasilien.
Wiktors fru Ingegerd blev också engagerad och arbetade i många år med
stor entusiasm för att hjälpa barn utöver världen till ett bättre liv. Ingegerd
skötte kontoret och till största delen
kontakten med både givare och de olika projekten. Nu lever inte längre vare
sig Wiktor eller Ingegerd, men arbetet
de var med och byggde upp finns fortfarande kvar och hjälpen fortsätter att nå
fram till barnen. Det är ett fint arv att
lämna efter sig – medmänsklighet, engagemang, värme och kärlek.

BARN
I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Arne Johansson och Varughese Mathew
har båda två varit med nästan från början och lagt sitt till. Arne som fältarbetare, då han varit en drivkraft som satt
fart på många av Barn i Nöds projekt.
För Arne har det blivit många resor kors
och tvärs i världen då han satt ”spaden
i jorden” eller tagit itu med problem av
olika slag. Han har aldrig varit avlönad
av Barn i Nöd men verkligen lagt hela
sitt hjärta i arbetet. Även om han inte
längre finns med i styrelsen så kommer
han med på våra möten då han har möjlighet och bidrar fortfarande med sin erfarenhet in i arbetet.
Varughese, eller Thampy som vi kallar honom, kom till Sverige i början på
70-talet från Kerala i Indien. Barn i Nöds
första barnhem Agape Child Centre
byggdes på hans och hans brors mark
utanför Kochi i södra Indien. Thampys
bror Joseph var föreståndare för Agape
ända tills för några år sen. Thampy har
länge varit med i Barn i Nöds styrelse
och arbetar sen 2005 på vårt kontor med
ekonomin och
fortsätter vara
kontaktperson
för allt arbete vi bedriver i
Indien.
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Det är fantastiskt att se tillbaka på dessa
år och jag förundras över allt som hänt
och hur de olika projekten utvecklats.
För mig är det ett privilegium att få vara
med och förvalta det arbete som Barn i
Nöd bedriver. En organisation som till
storleken inte kan jämföra sig med de
stora, men hjälpen når fram och kommer verkligen barnen till del.

Grattis Barn i Nöd,
som nu fyller 50 år!

Karin Johansson

Det är svårt att
förstå att det
gått 15 år sen
jag flyttade hem
från Amazonas
i Brasilien för
att börja arbeta som direktor
för Barn i Nöd.
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Neve Michael
i Israel
På Neve Michael gör vi nu oss redo
för vårt stora firande av Bar och Bat
Mitzvah. Sakta men säkert går livet
tillbaka till det normala efter pandemin. Vi får nu ta med oss barnen på
utflykter och vi behöver inte använda ansiktsmask på öppna ytor.
Det är fullt med barn på vårt
kriscenter och vi tog precis emot
ännu en liten femåring. Från olika
platser i Israel kommer förfrågningar från unga domare som vill skicka
barn till vårt kriscenter. Välfärdsdepartementet i Israel vill nu också att
vi ska öppna ett boende för ensamstående mammor och barn som är
sjuka, dysfunktionella eller utsatta
för övergrepp och våld av olika slag.
Efter att ha blivit hämtade ur en
fruktansvärd hemsituation, hamnade de sötaste av tvillingflickor hos
oss. De är fyra och ett halvt år gamla.
För flera år sen lärde vi känna deras
mamma då hon kom hit för att besöka två av de äldre barnen som då
bodde hos oss. Det var redan då uppenbart att de två yngre också skulle
komma att hamna här. Tvillingarna
trivs och jag ser dem springa omkring och de är alltid glada. När
de kom hit hade de hälsoproblem,
eftersom de inte togs väl omhand,
men nu är allt bra.
Sen har vi vår föräldralösa elvaåring som kom till oss under sorgliga
omständigheter. Den här tjejen har
inga syskon och när hon var ett år så
dog hennes pappa i cancer. Hennes
mamma uppfostrade henne ensam.
Nu under pandemin så blev mam-

man sjuk. Hon blev deprimerad
och slutade äta och en dag hittade
den lilla flickan mamman död i sin
säng. Hennes morföräldrar är äldre
och klarade inte av att ta hand om
henne. Några andra nära släktingar
gjorde ett försök, men det var katastrof. De var fullt upptagna av sina
karriärer och den här lilla tjejen behöver mycket kärlek och uppmärksamhet. Nu är hon här hos oss och
hon är glad och mår bra. Tack Gud
för detta mirakel!
Batya, en svag och rädd sjuårig tjej
med vågigt brunt hår, anlände till
Neve Michael för tio månader sedan
med sorg i ögonen och i sitt unga
hjärta. Hon kom från ett hem där
hennes syskon utsattes för sexuella
övergrepp och incest. Som den yngsta medlemmen i denna dysfunktionella familj var hennes roll i familjen
att stå vakt vid sovrumsdörren medan hennes bror och syster våldtogs.
På nära håll såg och hörde hon de
fruktansvärda saker som syskonen
utsattes för. Om hon skulle stannat
hos sina föräldrar skulle det snart ha
blivit hennes tur… Hon hade ingen
aning om att i normala hem får barn
kärlek och uppmärksamhet och blir
inte utsatta för dessa övergrepp och
kränkningar.
En dag hämtade en kvinna från
myndigheterna, tillsammans med
en polis, flickan ur detta ”hem” och
lämnade henne på vår tröskel. Ända
från början förstod vi att vi här hade
fått ett svårt fall med ett försummat
och emotionellt misshandlat barn.
Alla välkända symtom fanns där;

nedstämdhet, rädsla och förvirring.
Hennes oförmåga att se oss i ögonen
och misstron mot alla vuxna.
Batya tilldelades ett familjehem här
på området. Familjehemmet består
av en normal familj (föräldrar och
deras barn) som bor i barnbyn och
tar emot Neve Michael-barn. Batyas
nya ”systrar” är åtta små flickor (6–
10 år) som alla har anlänt till Neve
Michael med sina egna skräckhistorier. För första gången i sitt unga liv
fick Batya uppleva hur det känns att
få kärlek och uppmärksamhet från
snälla vuxna. Förutom de omtänksamma adoptivföräldrarna fanns där
också två tjejer som gjorde sin militärtjänst hos oss och en husmor med
stort hjärta.
Varje gång ett nytt barn anländer
till Neve Michael, går våra hjärtan
sönder av att höra deras berättelser.
Många av våra barn har bevittnat
eller utsatts för våld i hemmet och
de bär känslomässiga sår som de
fått vid verbala, fysiska och sexuella
övergrepp.
Tack vare ert regelbundna stöd hjälper ni Neve Michaels barn att övervinna de många svåra utmaningar
som ständigt påverkar livet för dessa
barn i riskzonen. Varmt tack för ert
stöd och kärlek till barn som har det
svårt!
Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael

GILLA OSS!
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Kärlekens hem
i Amazonas, Brasilien

och vi i personalen längtar lika mycket
som barnen. Vi gör vårt bästa för att
hålla kontakt med barnen och deras
familjer och uppmuntrar och ber för
dem. Vi ser också att det som vi lärt ut
under åren lever kvar hos barnen och
det är väldigt fint att se hur de lever ut
det även i hemmen.

Kärlekens Hem för att få mat och delta i aktiviteterna. Han är en riktigt fin
liten kille. Han är aktiv, pratsam och
tillgiven. Han har kommit för att vara
med på lektionerna, men till att börja
med hade han väldigt svårt för att lära
sig, men efter mycket slit gick det bättre allt eftersom.

I slutet av 2020 så var antalet smittade
lågt i Manacapuru och vi hade då, allt
enligt myndigheternas restriktioner,
en julfest för barnen. Festen var inte
lång, men vi fick ändå träffas och det
var verkligen värt allt arbete för barnen
lämnade Kärlekens Hem med stora leenden och de var så glada över att vara
ihågkomna. Vi var också otroligt glada
över att ha fått ge barnen en fest och
att året inte slutade på samma sätt som
året för övrigt hade varit. Vi fortsätter tro och hoppas att denna pandemi
kommer att passera och att Kärlekens
Hem kommer att kunna fungera normalt igen.

Efter att hans föräldrar separerade bor
Mateus hos sin pappa och styvmor och
de tar väl hand om honom. På grund
av att pappan hade svårt att få arbete
så flyttade de till en annan stad där de
trodde att allt skulle bli bättre. Men
den platsen drabbades mycket svårt
av pandemin och livet blev inte lättare,
utan tvärtom. Mateus och hans systrar skickades ut på stadens gator för
att plocka burkar och på så sätt få lite
pengar till mat. Efter en tid bestämde
sig familjen för att återvända till Manacapuru. Pappan försöker nu att bygga
ett hus men det är inte lätt när inkomsten är mycket liten.

När vi kände oss handfallna och inte
visste hur vi skulle kunna hjälpa familjerna så öppnade Gud, i sin stora
barmhärtighet, en ny dörr för oss. Vi
fick ett nytt samarbete och en partner
i SEMAS (nämnden för socialt bistånd
i Manacapuru). De började skicka lass
med grönsaker och frukt till oss som vi
kunde fördela till familjerna i vårt område. På så sätt kunde vi regelbundet
utöka vår hjälp till drygt 70 familjer.

År 2021 började med stora utmaningar då fallen med smittade av Covid-19
ökade och det var mycket allvarligt
under de tre första månaderna. Men
nu verkar det tack och lov ha vänt och
det fortsätter att gå nedåt. Vi fortsätter
att arbeta och skapa strategier för att
fortsätta övervaka och ta hand om våra
barn. Vi ber till Gud varje dag att han
ska öppna våra sinnen och ge oss tankar och idéer för att vi ska kunna skapa
nya metoder och tillvägagångssätt för
att vi ska klara av den tid som är kvar
tills pandemin är över.

Trots alla svårigheter familjen går igenom så kan vi ändå se att styrkan finns
till att övervinna alla utmaningar i livet. Vi vet att pandemin ställt till med
så mycket och skadat många barn, men
hos Mateus finns något som gör att
han hittar möjligheter för att börja om
och ta sig framåt.

Vi får alltid frågan av våra barn när vi
kommer att öppna upp centret igen

Mateus är tolv år gammal. Alltsedan
han var riktigt liten har han kommit till

Vi startade upp år 2020 och var glada
och hade många nya planer på hur vi
skulle kunna förbättra vårt programutbud på Kärlekens Hem. Vi hade insett att många av våra barn hade svårt
för att läsa och vårt första projekt blev
”Portugisisk språkvecka”. I början
av maj kom sen nyheten att vi måste
stänga centret på grund av Covid-19. I
Manacapuru blev väldigt många smittade, även många av familjerna som är
knutna till vårt center.
Vi blev då tvungna att skapa distans
till alla och det gällde ju också till våra
barn. Vårt stora bekymmer och oro var
hur vi ändå på något sätt skulle kunna
hjälpa dem, för många av dem kommer
ju normalt och äter lunch varje dag på
Kärlekens Hem och de älskar att vara
här med oss.
Vi började då plocka ihop stora matpaket som vi delade ut varje månad till
berörda familjer. Den stora utmaningen var att många av barnens föräldrar
blev arbetslösa och stod utan stöd och
hjälp och hade praktiskt taget ingen
mat att ge sina barn.

På Kärlekens Hem finns ytterligare en
Mateus som är två år gammal. Han är
vårt yngsta barn och hans mamma har
haft med honom till centret sen han var
nyfödd.
I början av 2020 blev lille Mateus sjuk
och för familjen såg ju allt ut som en
vanlig influensa, men situationen blev
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bara värre och de tog honom till sjukhuset. Till allas förvåning testades han
då positivt med Covid-19. Det blev en
kamp emot klockan. Pojkens tillstånd
försämrades och hans hjärtfrekvens var
långsam. Detta hände vid samma tid
då sjukhuset i Manacapuru kollapsade.
Människor dog hela tiden då de inte
hade någon tillgång till syrgas.
Efter en tid av stor förtvivlan, hopplöshet,
gråt och många böner började lille Mateus
reagera även utan syrgas. Syresättningen i
lungan blev åter igen normal. Allt medan många runt omkring förlorade sina liv
visade Mateus fler och fler tecken på förbättring. Det ledde naturligtvis till hopp

och glädje för alla som bad till Gud för
honom och man började hoppas att han
skulle få komma hem igen.
Nu är Mateus helt frisk och han är
hemma med sin familj. Han kämpade
för sitt liv och det bevisar för oss att det
alltid finns hopp och att mirakel sker!
I början av pandemin, då företag slog
igen och alla inte-nödvändiga aktiviteter stoppades, blev den ekonomiska
situationen för Hadassas familj mycket
svår. Hadassa är åtta år och det var hennes pappa som tidigare försörjde familjen. Men när pandemin slog till blev han
av med jobbet och därmed sin inkomst.

Priscila, Hadassas mamma, fick då förlita sig på hjälp från nära vänner och
på Kärlekens Hem. Varje månad har
vi kunnat ge familjen ett matpaket och
det har varit mycket viktigt under denna svåra tid. Hon säger att hon inte vet
hur familjen skulle ha klarat sig om de
inte fått denna hjälp varje månad. Hon
tackar Gud och säger att Gud under
svåra tider alltid skickar någon som kan
hjälpa.
Girlene Amorim
Föreståndare på Kärlekens Hem

GILLA OSS!
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Agape Child Centre

Indien har i vår blivit hårt drabbat
av Covid-19 och konsekvenserna
har blivit förödande. I mitten av
maj hade 270 000 personer dött
och siffran stiger snabbt. Tidvis har
det varit ”tripple lockdown” vilket
innebär att man överhuvudtaget
inte får lämna sitt hem. Man får
då ringa polisen eller specialinsatta
nödhjälpsgrupper för att få hjälp i
nödsituationer, även när det gäller
att handla mat.
Delstaten Kerala har blivit hårt
drabbat av Covid-19 och samtidigt
är det översvämningar, jordskred
och tyfoner. Många familjer har blivit oerhört drabbade. Här kommer
en hälsning från Nisha Alias, som
tillsammans med sin man Binoy är
föreståndare för Agape Child Centre i Perumbavoor.
Alltsedan pandemin startade har vi
varit mycket försiktiga och varit noga
med att följa alla riktlinjer från myndigheterna. Hittills har vi, genom
Guds nåd, kunnat hålla oss säkra.
Vi har kontinuerligt påmint alla på
området hur vi ska förhålla oss till
läget som råder. Vi köpte in munskydd och handdesinfektionsmedel för alla att använda.

Eftersom skolorna varit stängda
under större delen av året och undervisningen skett online har vi på
avstånd försökt att hjälpa ”våra”
barn i studierna. Vi har skickat
pengar till var och en av dem och
även skickat böcker och annat studiematerial med post eller kurir till
deras hem.
Vi har också fyra tjejer som går i
klasserna 11 och 12 som vi har stöttat lite extra. Vi har betalat extra
skolavgifter för att de ska klara av
att slutföra sin årskurs. De är väldigt fattiga så Agape försörjer dem
då de annars inte skulle klara sig.
Vi är mycket glada att kunna tala
om att 50 av våra barn har klarat
skolåret bra och blivit uppflyttade
till nästa årskurs. Onlineklasserna
har för var och en anordnats av
Agape tillsammans med skola och
myndigheter.
Barnen har tidvis kunnat komma
till Agape för att sen åka hem igen.
Alla längtar till Agape och sina
klasskamrater och vänner. Även
om barnen fått vad de behövt hemma så har de saknat gemenskapen
på Agape. De ber alla uppriktiga
böner om att världen ska bli fri från
Covid.

Det har varit en turbulent tid. Från
januari till i början av maj bodde
barnen som går i de sista årskurserna på Agape för att kunna utföra
sina prov i de olika ämnena. I maj
återvände de hem igen. Det är schemalagt att nästa årskurs ska starta i
juni och att alla barn då ska komma
tillbaka till oss, men på grund av
Covid så är det osäkert. I skrivande
stund väntar vi på att myndigheterna ska komma till beslut och meddela oss ett datum. Vi hoppas att
denna pandemi snart ska vara över
så att vi kan öppna och barnen kan
komma tillbaka. Vaccin kommer
att ges till alla. Må Gud ge fred och
helande till hela världen.
Under denna pandemitid har också
många behövande familjer närmat
sig och kontaktat oss för att få hjälp.
Det är svårt att neka dem den hjälp
som de så väl behöver. Vi har också
myndigheternas ögon på oss och
med våra begränsade medel gör vi
vårt bästa för att hjälpa så många vi
kan. Ett stort TACK för det värdefulla stöd som ni ger de behövande
i Indien. Gud välsigne er!
Nisha Alias

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 Kollektivt fadderskap på ........................................................
(fyll i vilket projekt)

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 blanketten
till din bank.

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

• 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 nya
hemsida?
www.barninod.com

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.
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
Kung Carl XVI Gustaf

75 år

Till minne
Carl-Johan ”Calle” Hedberg,
Sundsbruk
Enar Jiwestam, Kristianstad

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
Har du flyttat?

BG 130
33819 juni 21 Skilltryck AB
BG
130spec
spec

Gåva till Barn i Nöd
Tackkort önskas q Ja

Ny adress: .........................................................................................................

q Nej

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

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 5 7 5 2
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

POSTTIDNING B

9005752 #45#

Avsändare:

Barn i Nöd,
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungspor

tsavenyn 22, 411 36 Göteborg

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

Autogiro

Stopp av uttag

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i
Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande

Medgivande återkallas

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.

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.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

Fadderbarn		

Utbildning		

Katastrof- och hjälparbete

200 kr/mån		

500 kr/mån		

Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

150 kr/mån		

Annat belopp: ..................... kr/mån
Ref.nr:

Namn:
Adress:
Postnr:

Telefon:

Ort:

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

Email:

