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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
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Dagen i dag

– den är din…

Vilken fin sommar vi fick! Dagar med sol och värme. Regn har vi också fått i massor. Vädret kan vi
inte påverka och pandemin kan inte rå på natur
och väderomslag. Varje morgon då vi på nytt vaknar upp till en ny dag är en gåva. En ny dag som vi
kan göra något bra av. Kanske är det någon du ska
ringa idag? Det kanske inte är en stor sak för dig,
men för personen som får ta emot ditt samtal kan
det betyda jättemycket. Kanske behöver han eller
hon just ditt samtal för att orka vidare. Ett litet
sms där du låter någon veta att du tänker på just
honom/henne och kanske ber en bön. Ofta behövs det inte så mycket för att göra stor skillnad.
Allt kan förändras så snabbt, det är så mycket som
vi inte kan styra över. Vi har inga löften om att allt
ska vara bra och att hälsan ska vara god. Men vi
kan göra vårt bästa för att visa vår kärlek och omsorg för dem som finns i vår närhet. Vi kan be till
vår Gud att Han ska gripa in och förändra förhållanden. På så sätt kan vi ta vara på den tid vi fått.
Vi är satta att vara med och bära varandras bördor,
det blir lättare då. Ta vara på dina dagar och gör
något gott för någon annan. Du kan göra skillnad!
Dagen i dag är en märklig dag.
Den är din.
Gårdagen föll ur dina händer.
Den kan inte få mer innehåll
än du redan givit den.
Morgondagen vet du ingenting om.
Men dagen i dag har du.
Använd dig av det.
I dag kan du glädja någon.
I dag kan du hjälpa en annan.
Dagen i dag är en märklig dag.
Den är din.
Okänd

BARN
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UTGIVARE
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REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

KANSLI
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

ANNONSER
Varughese Mathew

Nu går vi in i hösten och naturen tar liksom ett steg tillbaka. Men när det gäller arbetet för ”våra” barn som vi har på
vårt ansvar så fortsätter hjälpen att gå ut.
Även om pandemin inte är över så börjar
man kunna öppna upp och barnen kan
börja komma tillbaka till våra center och
hem. Arbetet på de olika platserna börjar sakteliga återgå till det normala. Både
barn och personal har längtat efter detta!
Tyvärr har pandemin medfört att Barn i
Nöd fått in mindre pengar än vad som
i nuläget täcker vår budget. Vi behöver
din hjälp! Har du en vän som vill vara
med? Ett företag som vill vara med och
göra skillnad? Om vi alla hjälps åt, så kan
vi fylla detta behov för att kunna fortsätta utan att skära hårt i det stöd som alla
barnen räknar med. Vill du vara med?!
Hjälp oss hitta nya givare och nya vägar
att få in mer pengar. Det är ett stöd som
verkligen når fram till barnen som finns
på våra olika center och hem runtom i
världen.
Vi är så tacksamma till alla er som fortsätter stå med Barn i Nöd i arbetet för
att göra livet lättare och bättre för dessa
som på så många sätt kämpar med sin
tillvaro!

Karin Johansson

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktor
Varughese Mathew, kassör
Mattias Brenner
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam
Johanna Bjurenstedt Gustafsson

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett
belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Hannacentret,
Dominikanska Republiken
TRYCK/LAYOUT
Skilltryck AB,
www.skilltryck.se
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Hannacentret
i Dominikanska Republiken
Hannacentret finns i den lilla förorten
Proyecto 4 som ligger runt 14 kilometer
väster om staden Ázua de Compostela,
på Dominikanska Republikens sydkust. Azua har drygt 100 000 invånare
och är mycket av en genomfartsort när
man är på väg västerut i landet.
Under juni månad ökade antalet smittade av Covid19 i området och på grund
av detta fick skolorna fortsätta att hålla
stängt. Återigen infördes utegångsförbud nattetid för att försöka lindra situationen.
Aracelis och den övriga personalen på
Hannacentret har enträget fortsatt att
dela ut matpaket till barnens familjer i
Proyecto 4. I början av augusti besökte

de också familjerna för att höra deras
inställning till att dra igång arbetet på
Hannacentret igen. Eftersom läget nu
är mer stabilt bestämdes, till barnens
stora glädje, att öppna upp centret den
17 augusti. Man hoppas kunna öppna
upp skolorna i september, men i skrivande stund hålls lektionerna fortfarande digitalt.

barn nu får gå om hela årskurser. Det
kommer att bli en svår uppgift att få
barnen att fortsätta, men på Hannacentret är vi mycket glada över att nu öppna upp och se barnen komma tillbaka
till oss! Vi ber att Gud ska ge oss visdom att arbeta på ett bra och ett effektivt sätt för att hjälpa barnen på deras
väg framåt i livet.

Pandemin har lämnat många tragiska
spår efter sig. Förutom ekonomiska
svårigheter och förlusten av familjemedlemmar så har barnens skolgång
påverkats väldigt mycket. Många av
barnen har inte haft möjlighet att överhuvudtaget vara med i den digitala
undervisningen och det gör att många

Aracelis Brito
Föreståndare
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Rangala Baby Home
i Kenya
Här kommer en hälsning från
Rangala Baby Home-familjen i
Kenya! När denna hälsning når
er så hoppas jag att ni mår bra och
att ni klarar av utmaningarna som
Covid19-pandemin fört med sig. Vi
fortsätter att kämpa på! Här håller
situationen i sig och för närvarande är de olika länen och städerna
som ligger i västra Kenya (där vi är
belägna) hårt drabbade. Vi får röra
oss ute, men vi är begränsade och
vid behov följer vi strikt de riktlinjer som satts upp för att hindra
smittspridningen. Vi har fortfarande utegångsförbud nattetid mellan
klockan 19.00–04.00. Det gör att vår
personal måste sluta mellan klockan
17-17.30 för att hinna hem ordentligt innan utegångsförbudet börjar.
Vi fortsätter att be till Gud att Han
ska se till vårt land och skydda oss
från Covid19.
Den senaste tiden har det inte kommit så mycket regn och det gör att
vi nu, till råga på allt annat, får en
dålig skörd. Vi är ju beroende av
regnet för att våra grödor ska växa
till sig och ge den avkastning som vi
räknat med. Men denna säsong blir

det en dålig skörd och det innebär
ytterligare påfrestningar då vi måste köpa dessa produkter i stället. På
grund av alla svårigheter som pandemin medfört har vi haft svårt att få
ekonomin att gå ihop, men vi tackar Gud för allt vi har fått och vi gör
vårt bästa för att pengarna ska räcka
för att täcka våra behov.
Men mitt i alla bekymmer och
svårigheter så har vi ändå kunnat
hitta en familj till ett av våra övergivna barn som nu fått flytta ut till
en egen familj. Andra barn har också under den senaste tiden fått flytta
hem till sina familjer eller släktingar.
Arbetet på hemmet fortsätter och
personalen gör sitt allra bästa för att
barnen ska ha det bra och få vad de
behöver.
Vi har också under våren kunnat besöka barnen som genom Barn i Nöd
får sponsorstöd och fadderhjälp.
Det är så fint att få fortsätta att besöka familjerna och följa barnen i
deras utveckling och uppväxt. Det
är ett gott tecken att barnen mår bra
när vi ser dem klara sin skolgång och
bli uppflyttade till nästa årsklass.

Familjerna som har faddrar genom
Barn i Nöd är mycket tacksamma
för denna hjälp. Detta stöd som vi
har förmånen att få förmedla både i
form av lite pengar, mat och inköp
som barnen är i behov av, betyder
väldigt mycket för familjerna. Varmt
tack till er som år efter år fortsätter
att stödja våra barn på Rangala Baby
Home, både de
som finns på
hemmet och
de som flyttat
ut till sina familjer.

Med varma hälsningar från
både barn och personal!
Gud välsigne er alla!
Syster Esther
Föreståndare
GILLA OSS!
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Varje dag får vi otaliga förfrågningar och önskemål om hjälp
från människor som lever i svåra situationer. Det finns oändliga behov och med hjälp av våra
olika partners, bland annat Barn
i Nöd, så hjälper vi så många som
vi har möjlighet till. Pandemin
har gjort vårt arbete svårare, då vi
inte nått ut på samma sätt vi tidigare haft möjlighet till. Att hålla
avstånd till människor är mycket

svårt i vårt arbete, där kärlek och
ömhet är det som människor är i
så stort behov av.

I slutet av juli åkte jag till Kärlekens Hem i Manacapuru för att
se hur allt fungerade nu när centret hade kunnat öppna upp sina
portar för barnen igen. Jag fick
tid till att hjälpa och ge vägledning till personalen och det var
så underbart att få träffa alla igen!

i Amazonas
I mitten av augusti åkte jag åter
igen till Manacapuru och hade
med mig maten vi köpt in för
månaden som låg framför. Maten
är billigare i Manaus, så vi brukar
se till att köpa in det viktigaste och sen kompletterar vi med
färskvaror i Manacapuru.
Jag hade också längtat efter att
få träffa tjejerna i vårt speciella
projekt som vi har för tjejer 9–19
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år på Kärlekens Hem. Även om jag
inte kunnat träffa dem nu under
pandemin så har jag ändå kunnat
hålla kontakten med många av dem
genom sms och messenger. Nu fick
jag äntligen träffa dem och jag slogs
åter igen av hur svårt många av dem
har det. Deras svåra hemsituationer
och nu också rädslan för pandemin.
Jag blir verkligen ledsen när jag hör
vad de har att berätta. Jag skulle så
gärna vilja kunna vara mer närvarande i deras liv, önskar det fanns
möjlighet att kunna träffa dem varje
vecka. Att jag kunde besöka deras
hem och ge dem mer hjälp. Jag vet
ju att vårt förhållande och förtroende till varandra då skulle växa och
resultaten bli bättre. De behöver
oss! De behöver vuxna i sina liv som
de vet att de kan prata med och lita
på.
Efter att jag haft träffen med alla tjejerna så var det två av dem som kom
och vill prata med mig om en svår
situation. Vivian och Isabel är tolv

år gamla. Vivian kommer från en
trasig familj där mamman inte visar
sina barn den kärlek som de så väl
behöver. Vivian har fyra bröder, alla
med olika pappor, och sen en storasyster som är 17 år. Hennes storasyster är redan mamma till två barn
och hon fick sitt första barn när hon
var 13 år.
När Vivian var nio år gammal blev
hon utsatt för övergrepp av sin
14-åriga kusin som bodde i samma
hus. Hon känner inget stöd i sin
mamma som genom åren har gett
dottern mycket stryk. När Vivian
sen blev tolv år så hade hon sex med
sin pojkvän, men deras förhållande
tog snart slut. Nu har hon en annan pojkvän och den här månaden var hennes mens försenad och
hon blev mycket rädd. Hon köpte
ett graviditetstest på apoteket, men
tack och lov var det negativt. Detta är en mycket vanlig situation för
dessa unga tjejer. Detta är också
orsaken till att vi drog i gång det-

ta projekt. Jag vill finnas där för att
samtala med dem, ge dem stöd och
kunna visa på en annan väg än att bli
mamma som ung tonåring. Råden
jag kunde ge Vivian och hennes vän
Isabel var att komma på våra samlingar, att de kan prata med mig om
sina svårigheter, för vi vill dem bara
väl. Att de ska älska sig själva och
att de är värdefulla. Båda tjejerna
var glada och tacksamma efter vårt
samtal.
Jag är så oändligt glad för detta uppdrag som jag har att få försöka att
hjälpa och stödja dessa tjejer som
har det så svårt och tufft på många
sätt. Jag hoppas och ber att möjligheter ska öppnas upp så att vi får
möjlighet att kunna träffas oftare
för att kunna bygga på förtroendet
och visa att det finns vuxna de kan
lita på.
Luzinete Peres
Director, Ray of Hope
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Pandemin har inneburit att
Barn i Nöd fått in mindre pengar.
Nedgången gör att vi måste skära ganska
rejält i budgeten och det ställer till problem.
Barn som så väl behöver vår hjälp och stöd kan bli utan…
Kan och vill DU vara med och hjälpa till lite extra just nu?
Du kan inte hjälpa alla,
Kanske du har en vän som kan vara med?
men tillsammans kan vi hjälpa många.
Ett företag som vill göra skillnad?
Alla bidrag, både små och stora, kan fylla
Vi behöver helt enkelt din hjälp.
detta behov och vi kan fortsätta skicka
ut det som vi lovat.

BANKGIRO 900-5752

info@barninod.com
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Situationen i Indien

Den nuvarande situationen för Covid-19
i Indien förändras dag för dag och från
stat till stat. I vissa delar av landet blir det
bättre och i andra delar är lidandet stort.
Staten West Bengal, där Yrkesskolan i
Nagrakata ligger, drabbades mycket hårt
av pandemin men läget är nu bättre. Just
nu får våra elever inte bo på området, så
all teoretisk undervisning sker online.
Den praktiska undervisningen får vänta tills i oktober då man hoppas kunna
öppna upp för eleverna. Från och med
september planeras att kunna vaccinera
alla från 18 år och uppåt och eventuellt
även gymnasiestudenter.
Med hjälp från personalen på Wallenstam i Göteborg har vi kunnat ge alla
tjejerna från förra årets årskurs en symaskin. Förhoppningen är nu att de själva
ska kunna skapa sig en liten rörelse för
att kunna tjäna ihop till sitt levebröd.

Arbetet bland slumbarnen i Delhi fortsätter. Covid-19 minskar nu i Delhi-området och Allen och Vanitha gör sitt bästa
för att hantera situationen i sitt närområde. De har online-program på YouTube
och når på så sätt barnen. Många av barnens föräldrar har mobiltelefoner så de
har möjlighet att se Vanithas program
där. Att nu samla barnen på ett ställe är
svårt, men de träffar barnen på offentliga
platser då och då.

Ebenezerskolan i Shahpur har inte kunnat hålla öppet för barnen från byarna.
Det råder en stor osäkerhet när det gäller
smittan och pandemin. Vår rektor Mr
Singh och hans fru, som också är lärare
på skolan drabbades av Covid-19 men
har nu tillfrisknat. En av de övriga lärarna dog tyvärr i Covid-19.
Man räknar med att skolan kan öppna i
september för klass 8–10. De övriga får

fortsätta med online-undervisningen.
Det är centralregeringen i Delhi som beslutar om när skolorna kan öppna igen.
På Padharhemmet bor ju nu också våra
barn från Ebenezer Home. Det är för
närvarande åtta barn, men ytterligare två
bor just nu hos släktingar men ska komma tillbaka när skolan börjar. Dessa tio
barn ska nu börja i Padhar Happy Vally
English Medium School. För närvarande är skolan öppen för klass 9–12, men
förhoppningsvis öppnas skolan för alla
barn i oktober.
De flesta barnen på handikapphemmet
har under pandemin fått återvända till
sina respektive familjer och byar. Kvar
på hemmet finns totalt 25 barn plus personal. Även här har en av de anställda
avlidit i Covid-19.
Good Hope Blind Mission i Kerala fortsätter sitt arbete bland de blinda, även
om de är begränsade på grund av pandemin. Många av dessa familjer som regelbundet får mediciner och annan hjälp,
är helt beroende av detta stöd. Det är i
nuläget 55 familjer som besöks. Många
människor i delstaten Kerala har det nu
mycket svårt och de är hårt drabbade av
pandemin. Man hoppas att alla i Kerala
ska få vaccin innan årets slut.
Sedan pandemins start har Agape Child
Centre varit ett supportcentrum för
många människor i närområdet. Barnen
får i nuläget inte bo på hemmet, utan bor
nu hemma hos sina föräldrar eller släktingar. Agape försöker hjälpa familjerna
med matpaket och online-undervisning.
Myndigheterna säger att barn som går
i klasserna 9–12 kan få komma tillbaka
och bo på Agape från september månad,
men de yngre eleverna får vänta lite ytterligare. Bibelskolan fortsätter som innan med sina tretton elever.
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 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.
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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

Till minne

Hans Wallenstam, Pixbo		

Jozikee Kauta, Uppsala

60 år

Matti Klockare, Norrtälje
Anna-Johanna och Mattias Lindskog,
Hisings Backa

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

Margareta Svensson, Hönö

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

Har du flyttat?

Gåva till Barn i Nöd
BG
33819 sept 21 Skilltryck AB
BG130
130spec
spec

»

INBETALNING/GIRERING AVI

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:

