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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!
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BARN 
I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK 
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Ibland tänker jag på mitt liv som mötet mellan två magneter. Om 
jag håller dem mot varandra och släpper så dras plussidan och mi-
nussidan till varandra och blir en helhet. Det här är mitt liv, jag har 
både plussidor och minussidor, är både rätt och fel, underbar och 
bedrövlig, vis och ovis, generös och snål, ödmjuk och självisk.  

Ganska ofta brottas jag med känslan av otillräcklighet och frustra-
tion.  Inte minst när jag ser på världen, all desperation, fattigdom 
och nöd som finns. Varför gör jag inte mer? Varför åker jag inte till 
de mest utsatta länderna och hjälper till på plats? Varför ger jag inte 
mer av min tid och mina pengar? Gömmer jag min minussida, mitt 
ego och min själviskhet med argumentationer som egentligen inte 
håller? Förtränger jag minussidorna för att jag vet att om jag skulle 
ta mig en rejäl titt på dem så skulle jag behöva ta andra beslut. Be-
slut som skulle kunna innebära ett uppoffrande där min egen be-
kvämlighet kommer i kläm.  

Jag tror att det är viktigt att ibland försöka spänna sig mot tankar 
som dessa. Att se på sitt liv och sina val med kritiska ögon. Jesus 
påminde människorna ständigt om att man skulle ta parti för de 
svaga, fattiga och utsatta. Samtidigt uppmuntrade han dem till att 
älska sig själva men främst till att älska Gud. Gud som älskat oss 
först, som vände sitt ansikte mot oss genom Jesus Kristus i den där 
krubban i Betlehem för över 2000 år sedan.

Vad finns det då för vägar att gå? Kanske min väg, din väg, vår ge-
mensamma väg skulle kunna formuleras i en bön med dessa ord. 

Gud vi kommer med det vi är och har och ber att du skall välsigna 
det. Vi gör det vi kan. Är det något mer eller något annat du vill att 
vi skall göra så lys på det. I dina händer lägger vi oss själva, Barn i 
Nöd och hela vår värld, din skapelse. Amen

Johanna Bjurenstedt Gustafsson
Pastor, låtskrivare och sångerska
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Lyckliga Barn
i Amazonas, Brasilien



Staden Autazes ligger utmed Rio Pre-
to do Pantaleão (Svarta Pantaloonflo-
den). Det bor runt 40 000 invånare i 
staden, men eftersom det är svårt att 
hitta ett arbete så hamnar många i 
utkanterna, i stadens favelor (slum-
område). På grund av de fattiga och 
dåliga förhållanden som råder, lämnas 
barnen ofta på gatorna under dagarna 
för att klara sig själva. Det är i ett av 
dessa fattiga områden av Autazes som 
centret Lyckliga Barn ligger. Ett farligt 
område som är präglat av kriminalitet 
och droger.

På grund av pandemin fick centret 
hållas stängt under en längre tid, så när 
man åter igen kunde öppna upp var 
det till stor glädje för både barn och 
personal. Barnen ligger långt efter i 
skolan och många har stora svårighe-
ter. Därför är det nu många barn som 
är i stort behov av stödundervisningen 
på centret för att klara av skolan.

Stödundervisningen är indelad i fyra 
grupper. Två av grupperna kommer 
måndag och tisdag, antingen på för-
middagen eller eftermiddagen. De an-
dra två grupperna kommer på samma 
sätt fast på onsdag och torsdag. Vi kan 
inte ha mer än tolv barn i varje klass-
rum på grund av restriktionerna som 
råder i samband av pandemin. Totalt 
finns det drygt 90 barn inskrivna. Till 
vår stora glädje har det varit ett ökat 
antal barn som sökt sig till oss. Vi är 
glada att vårt hårda arbete gett gott 
resultat. Men det är samtidigt utma-
nande eftersom vi inte klarar av att till-
godose alla de behov som finns. Men 
vi är så tacksamma till Gud att vi fått 
denna möjlighet att arbeta med barn 
som är så utsatta och som allra mest 
behöver vår hjälp.

Dataundervisning
Ett nytt projekt som startats upp på 
centret är dataundervisning. Det är 

i samarbete med ett amerikanskt fö-
retag som skänkt datorer och iord-
ningställt ett av rummen på centret till 
dataklassrum. Vi är mycket glada över 
att ge barnen en möjlighet att lära sig 
om datorer och en chans att i framti-
den lättare kunna hitta ett arbete. Det 
är också ett sätt att uppmuntra de äld-
re barnen att fortsätta komma till oss 
och delta i våra aktiviteter, vilket håller 
dem borta från gatan.

Den första responsen från barnen har 
varit överväldigande positiv. Barnen är 
så glada och tacksamma över en möj-
lighet att ha tillgång till datorer och att 
få lära sig använda dem. Det är något 
de aldrig ens skulle vågat drömma om 
skulle vara möjligt. Det är många som 
tidigare inte visat intresse av att vara 
på centret som nu deltar i dataunder-
visningen. I ett första läge är det tjugo 
barn som går i dessa klasser, men det 
är tänkt att utökas allt eftersom.

Néia, en av våra lärare på centret, an-
mälde sig frivilligt att hålla i undervis-
ningen. Det fungerar bra nu i början då 
det gäller det allra mest grundläggande 
kunskaperna, men på sikt hoppas vi få 
en lärare med större kunskap som kan 
hålla i undervisningen. Vi önskar ock-
så att klassrummet kommer att utökas 
till tio datorer, i nuläget finns det fyra. 
Ett fullt utbyggt klassrum med tio da-
torer gör det möjligt för oss att delta i 
ett statligt program som kan ge barnen 
ett intyg som visar att de genomgått en 
grundläggande datautbildning, vilket 
ofta krävs för ett jobb i Brasilien.

Familjen Martins
Paulo och João är tolv och tretton år 
gamla. Bröderna går i skolan, men de 
har stora inlärningssvårigheter. Paulo 
kan inte ens alla bokstäver i alfabetet. 
De har även en äldre syster som he-
ter Paula som är fjorton år. Hon har 
aldrig gått i skolan, då hon inte har 

något födelsebevis. Har man inget fö-
delsebevis kan man inte bli inskriven 
i någon statlig skola. Vi arbetar med 
att försöka att få detta ordnat, så Pau-
la kan få de nödvändiga dokumenten 
som visar på att hon faktiskt existerar. 

Barnen lever med sina föräldrar i ett 
fattigt hem i närheten av centret. Ett 
hem med många begränsningar. Deras 
mamma har stora psykiska problem 
och emellanåt är hon intagen i den 
psykiska vården. Vi är nu så tacksam-
ma och glada över att våra ansträng-
ningar för att hjälpa familjen inte varit 
förgäves. Genom Ray of Hope har vi 
nu hittat människor i England som 
”adopterat” familjen. De ger ekono-
miskt stöd i första hand till mat, som 
är det största behovet. Men de ger 
också hjälp till medicin, kläder och 
skolmaterial. Syskonen har också bör-
jat få privatlektioner hos oss på Lyck-
liga hem två gånger i veckan.

Vi hoppas vi kan vara med och rädda 
dessa syskon som lever i en mycket 
fientlig omgivning. João verkar ha bli-
vit indragen i ett gatugäng, men vi har 
ögonen på honom och hoppas att vi 
ska kunna få bort honom från ett så-
dant destruktivt liv.
Vi hoppas att de ska lära sig se värl-
den runt dem med mera hopp inför en 
bättre framtid. Men det är inte lätt för 
vi märker ju ett visst motstånd, de är 
misstänksamma och har mycket svårt 
att kommunicera. Men det är ju därför 
vi finns här i detta område, vi vill fin-
nas till för barnen och ge dem en möj-
lighet till bättre förutsättningar och en 
bättre framtid.

Nilda Gomes
Föreståndare
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Grace yrkesskola 
i Nagrakata, Indien

Efter en lång paus av lockdown på grund av COVID-19 var det ett glädjan-
de ögonblick för alla när vi fick information och besked från regeringen att 
vi kan öppna Grace Yrkesutbildningscenter och starta lektionerna på plats. 
Eleverna från olika delar av Dooars som hade online-lektioner informerades 
om att komma till skolan. De ansvariga i skolan gjorde stora ansträngningar 
för att samla alla elever. Vi hälsade dem varmt välkomna och försökte få dem 
att känna sig hemma. Ännu en gång hade vi fått möjligheten att anta utma-
ningarna i att fortsätta det fina arbetet för att ta hand om och undervisa dessa 
unga tjejer, för att kunna ge dem en plattform där de kan tjäna ihop till sitt 
bröd och smör med respekt.

Lärarna var mycket glada över att på nytt få undervisa eleverna i skolan. Även 
om de tidigare gjort samma sak online är det ju en helt annan sak att kunna 
träffas och praktiskt kunna öva och träna i de olika ämnena. Åter igen var 
det full fart i skolan och det var fantastiskt att få se spänningen och glädjen i 
ögonen på alla tjejerna. Varje elev var mycket angelägen att ta del av under-
visningen.

Sömnadsläraren lärde dem om mät- och skärmetoden på svartatavlan och 
bad varje elev att anteckna metodiken och proceduren. Studenter med stort 
intresse noterade varje liten stavelse för att skärpa sina färdigheter. I dataun-
dervisningen fick de lära sig om hur en dator fungerar. Detta var första gången 
som de flesta eleverna någonsin sett en dator och rörde vid den. Det var en 
mycket livlig och innehållsrik lektion. Engelska är också ett ämne som tjejer-
na läser tillsammans. De får praktisera och lära sig kommunicera på ett nytt 
språk vilket kommer att ge dem större möjligheter i samhället framöver.

Men mycket snart förvandlades det lyckliga och glada ögonblicken till sorg… 
Redan efter några dagar fick vi ett meddelande från myndigheterna att på 
grund av ökningen av covid 19-fall i området måste vi avsluta undervisningen 
tills vidare, i väntan på ytterligare information. Då bestämde vi oss för att 
skicka tillbaka alla elever till sina respektive platser. När vi berättade för tjejer-
na om vårt beslut kunde vi omedelbart se tårarna i ögonen på dem. 

Det var inte roligt att behöva skicka hem dem igen eftersom de alldeles nyss 
hade anlänt med så stort hopp och förväntan inför skolåret. De lämnade sko-
lan med ögon blanka av tårar, men med stor förhoppning att snart få komma 
tillbaka till sitt andra hem. Vi fick fortsätta med online-undervisningen tills 
skolan, tack och lov, återigen kunde öppna under november 2021 och tjejerna 
fick komma tillbaka för att bo och vara med i undervisningen på plats.

Manoj Biswakarma 
Ansvarig på Grace Yrkesskola



Under rådande pandemi öppnades en 
ny möjlighet till samarbete för Ray of 
Hope. Den stora organisationen World 
Vision tillsammans med Master Card 
har mycket pengar avsatt för matpaket 
och behövde en samarbetspartner för 
att få hjälp att dela ut dem i de olika by-
arna i Manausområdet.

Ray of Hope volontärerna har fått lära 
sig att fylla i online-dokument i in-
tervjuer med familjerna som tar emot 
matpaketen. Under oktober-novem-

ber 2021 kunde de dela ut drygt 2000 
matpaket. En sådan stor hjälp och väl-
signelse till alla dessa familjer som var i 
desperat behov av hjälp. De åkte runt 
i byar dit ingen hjälp nått och överallt 
strömmade folk till när ryktet gick om 
matpaketen.

Under min resa hade jag glädjen av 
att vara med och dela ut matpaket på 
många platser. I slutet av oktober var vi 
i djungelstaden Manaquiri och vi hade 
med oss 120 matpaket. Ray of Hope 

samordnade det hela med pastor Juci-
mar, i hans kyrka i staden. Kyrkan fyll-
des snabbt på och vi insåg snabbt att 
matpaketen inte skulle räcka till. Mig 
ställde de i dörröppningen för att stop-
pa fler från att komma in. Inte lätt att 
säga till dessa behövande människor att 
det inte räckte till alla.

Vi fick ta emot uppgifter från ytterligare 
40 personer, utöver de 120 som vi redan 
delat ut matpaket till. Resterande mat-
paket skickades med båt från Manaus 
och de kunde delas ut senare i veckan. 
Pastor Jucimar träffade jag för första 
gången för drygt tio år sedan och har 
sen dess följt hans arbete då han tidigare 
arbetade som pastor långt ute ”i ingen-
stans” i djungeln. En man med mycket 
värme och ett stort hjärta, framför allt 
för barnen, och han är mycket målmed-
veten. 

Nu har Jucimar påbörjat att bygga ett 
hjälpcenter i anslutning till sin kyrka, 
för att stötta och hjälpa barnen i om-
rådet. Ett mycket fattigt område med 
mycket droger och andra problem. 
Han vill börja med att ge barnen fru-
kost, hjälpa dem att klara av skolan, ge 
dem hobbys och hålla dem borta från 
gatan och allt vad det livet innebär. Juci-
mar och hans fru Adriane är båda lärare 
i grunden och det ska bli spännande att 
fortsätta att följa dem och detta arbete 
de nu påbörjar för barnen i staden Ma-
naquiri.

Karin Johansson
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I Good Hope Blind Mission fort-
sätter vi vårt arbete med att hjälpa 
drygt 50 blinda och synskadade 
personer i södra Indien. Den lilla 
ekonomiska hjälp som vi kunnat 
ge dessa familjer har varit till en 
mycket stor hjälp under pandemin. 
Tack och lov så drabbades ingen 
av dem av Covid19-viruset och 
alla har de fått två doser vaccin. Vi 
har också kunnat dela ut drygt 100 
matpaket som varit till stor hjälp 
för dessa familjer.

På Assisi Blind School i Kalaketty 
går 34 elever som är blinda eller 
synskadade. Av dessa är det nitton 
mycket fattiga elever som Good 
Hope Blind Mission stöttar på oli-
ka sätt. Det har varit mycket svårt 
för dem alla under pandemin efter-
som skolorna har varit stängda och 
online-undervisning är det enda de 
har kunnat erbjuda.

Syskonen Faithmol och Godson 
är fjorton respektive nio år gamla. 
Faithmol är helt blind och hennes 
lillebror har nedsatt syn. Båda går 

de i Assisi Blind School. Deras pap-
pa lever inte längre, så mamman är 
själv om ansvaret för barnen. För 
att försöka få in lite pengar till fa-
miljen arbetar hon med hushållsar-
bete i några närliggande hus.

Men på grund av pandemin har 
hon inte kunnat gå till jobbet och 
det har lett till att familjen har haft 
det mycket svårt. Blindskolan bar-
nen går i tvingades också att stänga. 
I och med att båda barnen har 
synsvårigheter har de inte kunnat 
tillgodogöra sig online-undervis-
ningen så barnen har stått helt utan 
skolgång. 

Good Hope Blind Mission har 
kunnat stötta ekonomiskt till en del 
och det har hjälpt familjen mycket 
under denna tid av pandemi. Till 
bådas glädje öppnade Assisi Blind 
School igen i november 2021, så 
syskonen kunde flytta tillbaka och 
börja skolan igen. 

Sen några år tillbaka har Barn i Nöd 
genom Good Hope Blind Mission 

varit med och stöttat ett pojkhem 
i Kottayam. Nu bor det 34 pojkar 
på hemmet. Under pandemin har 
de alla deltagit i onlinekurser, men 
i november 2021 öppnade skolorna 
upp så de kunde börja gå i skolan 
igen och få bättre hjälp av sina lä-
rare.

Alen är tretton år och han går i 
nionde klass. Hans pappa dog för 
några år sedan, så hans familj be-
står av mamma och en äldre syster. 
Mamman har en hel del hälsopro-
blem och de hade mycket svårt 
med att få pengarna att räcka till för 
familjens behov. Under pandemin 
blev det ohållbart, då deras mamma 
inte hade någon möjlighet att arbe-
ta. Alen fick då flytta till Poor Boys 
Home i Kottayam. Här kunde han 
få mat och den trygghet han be-
hövde. Han var också mycket glad 
när skolan öppnade och han kunde 
börja studera igen.

Mr. K.C.Thampy och 
Mr. C.J.Daniel

Good Hope Blind Mission
i Kottayam, Indien



...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 via Swish!



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

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

Till minne
Erik Brink
Åke Johansson, Uddevalla



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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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


