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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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Det var aldrig tänkt att du skulle tystas, 
att din blick skulle sänkas, att ditt hopp skulle krossas. 

 
Du är skapad för att blomma i alla de färger som är du. 

Du är skapad för att sträcka ut alla dina blomblad åt de håll 
ljuset driver dem. Du är skapad för att dansa i takt med vinden. 

Du är skapad till frihet. Till glädje. Till kärlek. 
 

Vad än någon annan fått dig att tro så är det inte sanningen om 
dig och ditt liv. Det finns en väg igenom, till friheten, det finns en 

väg mot nya blomstertider. Den vägen kallas kärlekens väg. *

För några månader sen satt jag och Luzinete på kontoret i Ma-
nacapuru tillsammans med en ung tjej vars blick var sänkt. Hon 
sa knappt ett ljud och ensamma tårar rann ner för hennes kinder. 
Fjorton år gammal och hon hade blivit sexuellt utnyttjad i hemmet. 
Hon berättade för sin mamma och pappan hamnade i fängelse. Nu 
mådde hon dåligt för att hon var orsaken till att familjen splittrats. 
Ingen lätt situation för en tonåring att handskas med.

Mamman kontaktade Luzinete då flickan försvunnit och alla var 
oroliga för henne. Vart hade hon tagit vägen? Hon dök upp ett par 
dagar senare och nu satt hon här med oss på Kärlekens Hem. Bru-
ten och rädd.

Orden räcker inte riktigt till… denna unga tjej som är skapad för 
att blomma i de färger som är hon. Den lilla blomknoppen som just 
börjat slå ut… Det man försöker få henne att förstå är att det inte 
är hennes fel. Att hon är vacker och fantastisk. Krama henne och be 
till Gud att han ska hålla sina armar runt henne. Åh, vad man öns-
kar att man hade de rätta orden eller kunde göra något som kunde 
ställa allt till rätta… 

Tyvärr kan vi inte förhindra att våra barn utsätts för hemska saker, 
men vi kan finnas där. Älska dem och försöka hjälpa dem och visa 
på en väg framåt. Ofta ser vi på statistik och räknar i hur många 

vi kan hjälpa. Men jag tror att vi måste se till 
barnen ett och ett. För det enskilda barnet kan 
det göra den stora skillnaden. Var vi än bor på 
jorden så är vi människor. Vi behöver alla bli 
sedda och älskade för att slå ut i blom. Vi har 
olika förutsättningar, men vi kan hjälpa varan-
dra framåt.

Kalla vindar blåser nu över Europa. Ingen 
kan undgå att höra och se hur kriget drabbat 
Ukraina. En ny våg av människor är på flykt 
och många behöver vår hjälp. Låt oss göra vårt 
bästa! Det finns mycket vi kan göra för att 
hjälpa till. Vi kan öppna upp plats och ta emot 
människor här i Sverige men även ge pengar 
och annat stöd som behövs på plats. Många 
organisationer arbetar och ser till att hjälpen 
verkligen når fram. Vi får också knäppa våra 
händer och be Gud att Han ska vara med och 
att kriget får ett snabbt slut.

Karin Johansson

* text från Instagram-kontot gudskvinna
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Kära underbara vänner! 
Jag vill tacka Barn i Nöd för ert kontinu-
erliga stöd till Neve Michael!

Neve Michael i Pardes Hana är en fristad 
för 280 barn i riskzonen, i åldrarna 5–18 
år. Barnen kommer från dysfunktionella 
familjer som har drabbats av fysiska, sex-
uella och mentala övergrepp och vanvård 
i späd ålder. Vi tar emot pojkar och flick-
or från hela Israel, främst från landets ut-
kanter. Våra pojkar och flickor är bland 
de allvarligaste och mest hjärtskärande 
fallen av barn i riskzonen i Israel. Vårt 
mål är att bryta den cirkel av nöd som 
drabbar våra barn och ge dem hopp om 
en bättre framtid. Engagerad och pro-
fessionell personal hjälper våra barn att 
övervinna sina trauman och utvecklas till 
friska unga män och kvinnor. Detta sker 
genom utbildning, daglig omsorg, varm 
medmänsklighet och ett brett utbud av 
terapitjänster som är skräddarsydda för 
att passa våra barns individuella behov. 
Vårt uppdrag är att ge varje pojke och 
flicka det liv de förtjänar att ha.

När Covid-19 härjade som mest tog vi 
emot Aderet, en bedårande och ömtå-
lig liten 10-årig flicka. Hon hade blivit 
hämtad av socialtjänsten från sitt hem 
och kom till Neve Michaels kriscenter. Vi 
fick veta att hennes pappa hade dött när 
hon var runt 1,5 år gammal och att hon 
växt upp hos sin mentalt instabila mam-
ma. Tyvärr smittades Aderets mamma 
av Covid-19 och visste inte att hon hade 
sjukdomen, förrän Aderet en morgon 
hittade henne död i sin säng. Hon sprang 
gråtande till en granne som larmade 
myndigheterna. Tyvärr lider hennes släk-
tingar av olika grader av problem så ingen 
av dem kunde ta emot Aderet i sin familj.
I ett tillstånd av oerhörd sorg och ned-
bruten själ kom denna lilla flicka till vårt 
kriscenter. Hon vägrade äta och kunde 
inte sova. Om någon rörde vid henne el-
ler ens kom i närheten av henne så skrek 
hon.

Efter att hon undersökts av vår medicin-
ska och psykologiska personal bestämde 
vi oss för att den tryggaste vägen för hen-
nes återhämtning var att låta henne ge-
nomgå djurterapi och konventionell tera-
pi. Detta kombinerade tillvägagångssätt 
har gett resultat och hon börjar få vänner 
i sin egen ålder och lär sig allt eftersom att 
lita på alla omtänksamma vuxna, terapeu-
ter, lärare och rådgivare, som gör allt de 
kan för henne. Hon börjar sakta få kon-
takt med sina känslor och börjat vänja sig 
vid sin nya omgivning och tillvaro.
När Aderet fick veta att det var dags för 
henne att lämna kriscentret och flytta in 
i ett av familjehemmen i barnbyn så hon: 
“Detta är mitt mirakel.”

Under det senaste året har det varit 
många av de anställda och även barn 
som antingen haft Covid-19 eller varit 
i karantän. Det har varit en väldigt stor 
utmaning att både kunna ta hand om 
barn som varit sjuka och samtidigt hålla 
barnen sysselsatta i karantän. Dessutom 
drabbades barnen som blev sjuka av stor 
stress och rädsla. Ett intressant faktum 

var att många av barnen var oroliga för 
att de inte skulle hinna med sina skolar-
beten om de blev sjuka eller isolerade.

Något som också blev påtagligt under 
2021 var att Covid-19 orsakade en ök-
ning av fysiska och verbala övergrepp. Vi 
fick över 20 nya barn i september 2021 
och fler står på en väntelista för att kom-
ma in.
Neve Michaels Barnby har skapat famil-
jehem för barn i åldrarna 5–7 år. Dessa 
barn växte upp i dysfunktionella hem där 
de inte ens fick lära sig det mest grund-
läggande i livet. Vare sig när det gäller hy-
gien eller hur man beter sig. 
När föräldrarna är höga på droger eller 
berusade är de oförmögna att göra vad 
normalt fungerande föräldrar gör – lära 
sina barn det grundläggande i livet. Dessa 
små barn måste nu lära sig från grunden 
om dagliga rutiner i det normala livet. 
Detta var inget de någonsin såg i sina 
egna hem. De vet inte hur man badar/
duschar, borstar tänderna och tvättar sina 
ansikten. De vet heller inte hur man an-
vänder gaffel, kniv och sked när man äter. 
Att lära dem alla dessa grundläggande sa-
ker är en lång process som kräver mycket 
känslighet och noggrann uppmärksam-
het.

När det sen är dags för barn och ungdo-
mar att lämna Neve Michael är det ett 
bevis på vår framgång. Det visar att den 
onda cirkeln av nöd kan brytas. De an-
länder till Neve Michael med resväskor 
fyllda av trauma och smärta och lämnar 
oss med resväskor fyllda av hopp och en 
lovande framtid.

Som alltid tackar vi er, våra kära vänner, 
så mycket för ert stöd. Vi vill uppmana 
er att hålla er i trygghet och önskar er all 
lycka under dessa svåra och utmanande 
tider.

Med kärlek,
Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael

Neve Michael
i Israel



År 2021 började som alla andra år. Nytt 
år, nya möjligheter för drömmar, mål, 
syften och projekt. Trots det svåra året 
2020 när hela världen drabbades av pan-
demin, blev vi alla överraskade i början 
av det nya året då det hela snabbt trappa-
des upp och vi fick försöka anpassa oss 
till denna nya situation. Allt blev väl-
digt svårt för oss som bor i Amazonas 
på grund av alla långa avstånd och svår 
tillgänglighet. Vi blev mer eller mindre 
avskurna då floderna stängdes ner och 
ingen fick färdas på dem.

0I januari 2021 fick sjukhusen praktiskt 
taget slut på syre för att kunna ta hand 
om inlagda, allvarligt sjuka patienter. 
Det var oerhört svåra veckor för alla oss 
som arbetar med att försöka möta männ-
iskors olika behov. Samarbete med andra 
organisationer upprättades och tillsam-
mans gjorde vi vårt bästa för att bistå alla 
dessa som behövde hjälp. Många miste 
livet, men många överlevde också. Vi 
arbetade hårt, med mycket kärlek, och 
gjorde vårt allra bästa för att vara med 
och lindra i sorg och smärta.

När vi sen fick möjlighet att ge oss ut för 
att försöka hjälpa alla dessa som hörde 
av sig till oss för att få hjälp, gjorde vi 
det med stor försiktighet. Floderna öpp-
nades upp under juli månad, men tack 
vare ett samarbete med World Vision 
fick vi tillstånd att åka ut redan i maj/
juni för att förmedla hjälp i arbetet mot 
covid-19. Hinkar med städ och hygien-
artiklar delades ut i massor och sen även 
matpaket. Detta samarbete har varit och 
är till otroligt stor välsignelse för våra 
vänner i byarna utmed floderna. Under 
2021 delade vi ut drygt 2000 matpaket i 
samarbete med World Vision. Tack vare 
Ray of Hopes stora kontaktnät kunde 
byar, som annars inte fått någon hjälp 
alls, nu nås och förnödenheter delas ut.

Behovet av att få samtala med terapeut 
och psykolog har också ökat markant 
under pandemin. Bland Ray of Hopes 
volontärer finns en psykolog som varje 
vecka tar emot människor som är i be-
hov av denna hjälp. Något som dessa 
personer aldrig annars hade haft råd eller 
möjlighet till. Detta är vi mycket glada 

över att vi kan erbjuda, speciellt i dessa 
tider av pandemi då så många här i Ama-
zonas förlorat nära och kära.

Vi har också fortsätt hjälpa familjerna 
där våra funktionshindrade barn finns. 
Trots alla restriktioner så har vi kunnat 
fortsätta dela ut matpaket och hjälpa 
dem på olika sätt. Bara det att vi finns 
där för dem och att de vet att de kan 
kontakta oss är ett stöd som räcker långt.

Nu har vi gått in i ett nytt år och vi 
hoppas och tror att allt nu vänt och att 
livet ska återgå mer till det normala efter 
dessa två år av pandemi. Vi är så tack-
samma till alla er som är med och bidrar 
till att vi kan fortsätta hjälpa människor 
som av olika anledningar behöver vår 
hjälp. Vi önskar er Guds rika välsignelse!

Luzinete Peres
Vice President, Ray of Hope
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En tillbakablick 
av 2021 i Amazonas





I Emanuel Ebenezer School går cirka 
300 barn som bor i byarna runtomkring 
Shahpur. Skolan omfattar förskola och 
årskurserna 1–10. Skolan är indelad i 
två delar. Ena delen får all undervisning 
på hindi, som är deras modersmål, och 
den andra får undervisning på engelska. 
Skolan har ett mycket gott anseende i 
området.

Innan pandemin så fungerade också 
Emanuel Ebenezer Home som ett skol-
hem på området. På skolhemmet bodde 
elva barn som växt upp på hemmet och 
barn från fattiga familjer från byarna 
runt omkring Shahpur. När pandemin 
bröt ut fick inga skolhem hållas öppna 
och de elva Ebenezer-barnen flyttades 
då till Padharhemmet där de nu bott i 
två år. Ett av dessa barn flyttade hem 
till släktingar i början av pandemin och 
hon kommer att stanna där.

De tio barnen från Emanuel Ebenezer 
Home bor nu permanent på Padhar-
hemmet och trivs mycket bra tillsam-
mans med sina nya vänner. De har bör-
jat på Happy Valley English Medium 
School, men på grund av pandemin har 
de till och från fått sin undervisning on-
line. 

Myndigheterna stängde alla skolor för 
eleverna då pandemin bröt ut. Lärarna 
på Ebenezer School fortsatte att kom-
ma till skolan och hade sina lektioner 
i online-klasser. Det fungerade för de 
barn som hade möjlighet att koppla 
upp sig via internet, men många av bar-
nen från byarna hade inte den möjlig-
heten. Lärarna åkte då ut till byarna för 
att hålla lektioner på plats och försökte 
hjälpa eleverna så gott det gick.  

I juli 2021 kunde eleverna i klass nio 
och tio återvända till Ebenezer School 
efter nio långa månader av pandemi, 
restriktioner och online-undervisning. 
När det fungerade bra för klass 9 och 
10 tilläts sen klasserna 6–8 komma till-
baka. Det var i september 2021 och då 
hade dessa elever fått vara utan skola i 
nästan 14 månader.

I och med pandemin fick man ock-
så ändra på mycket. Tidigare brukade 
man starta skoldagen med en samling 
ute på skolgården för att sen gå till sina 
klassrum. Nu kunde man inte längre 
ha någon morgonsamling utan i stället 
blev alla elever skannade för att se så de 
inte hade feber och fick antibakteriell 
spray på sina händer innan de fick gå in 
i klassrummen. 

Även om man nu har fått göra många 
förändringar och anpassningar så är alla 
glada över att barnen är tillbaka i sko-
lan. Året som ligger bakom har varit 
svårt för alla. De flesta av eleverna bor 
ute i byarna på landsbygden och det har 
varit en stor utmaning, både för lärare 
och elever, att lära sig att ha undervis-
ningen online. Även om alla haft både 
skolböcker och nödvändigt skolmate-
rial har det varit jobbigt. Nu kan alla 
lektioner och prov hållas på plats och 
det underlättar oändligt mycket för alla.

Ebenezer School blev också uttagen 
som ett centrum för nationella prov 
som hölls i augusti över hela Indien. I 
detta område var detta den enda sko-
lan som blev utvald på grund av bäst 
covid-hantering. Det krävs mycket av 
eleverna för att nu komma på rätt spår 
igen efter en så lång nedstängning av 

skolan. Lärare följer olika nya under-
visningsmetoder för att få tillbaka elev-
erna till studieläge. Digitala studier med 
skärminlärning har introducerats för att 
göra klassrummen mer stimulerande 
och roliga. 

Padharhemmets skolhem var stängt 
hela 2021 eftersom myndigheterna inte 
givit sin tillåtelse att öppna upp för barn 
och ungdomar att bo på hemmet. En-
dast 17 föräldralösa barn tilläts bo kvar, 
då de inte har något hem att återvända 
till. Vanligtvis bor runt 150 funktions-
hindrade studenter på hemmet och går i 
olika skolor som finns i området.

Myndigheterna öppnade skolorna för 
klass 1–12 den 1 september 2021, men 
då bara varannan dag på grund av res-
triktionerna. Men för de funktionshin-
drade barnen och ungdomarna hjälper 
ju inte det eftersom de inte får bo på 
hemmet och få den hjälp de så väl behö-
ver. De studerar så gott de kan hemifrån 
och när de får svårigheter som de inte 
kan lösa så åker de till Padhar. De stan-
nar på Padharhemmet i 2–3 dagar för 
att få hjälp av resurslärarna och hämta 
studiematerial innan de sen återvänder 
hem till sina byar igen. Skolans lärare, 
tillsammans med hemmets personal, 
håller regelbunden kontakt med dem 
för att försöka hjälpa dem vidare. Det 
är ingen lätt situation och Padharhem-
met har inte fått några indikationer på 
när myndigheterna kommer låta dem 
öppna upp igen.
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Emanuel Ebenezer School  
och Padharhemmet i Indien
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Aktiviteterna är nu i full gång och bar-
nen kommer måndag till fredag, både 
på förmiddagen och eftermiddagen. På 
förmiddagarna kommer de allra minsta. 
De är från två år gamla och vi har då ak-
tiviteter som passar dem. Vi vill stimule-
ra och få i gång inlärning och koordina-
tion. De får bland annat färglägga, lära 
sig vokaler och siffror, sjunga och höra 
berättelser. De är med oss mellan klock-
an 8.30-12.00. Innan det är dags för dem 
att gå hem så äter de lunch.

På eftermiddagarna har vi barn i oli-
ka åldrar och de är indelade i grupper. 
Vi har då aktiviteter som passar varje 
grupps behov. Vi berättar också berät-
telser från Bibeln, då det är grunden för 
vårt center, och vi ser fina resultat av vårt 
arbete.

Trots att vi har fått hålla Hannacentret 
stängt under en längre tid på grund av 
pandemin så ser vi nu att barnen kom-
mit tillbaka. Ingen av dem har försvun-
nit, tvärtom har vi fått ännu fler barn. 
De älskar att vara med oss här på centret 
då de leker och har roligt. Man ser också 
hur de lär sig våra principer och de delar 

med sig till varandra, hjälper till och är 
punktliga. De deltar också på ett fint sätt 
i sina klasser och är duktiga. För närva-
rande arbetar vi med 250 barn i veckan.

Abdiel är tre år gammal och han bor med 
sin mamma och en yngre syster. Hans 
föräldrar är separerade. När han först 
kom till Hannacentret var han mycket 
våldsam. Han slog och bet de andra bar-
nen. Vid två tillfällen till och med så hårt 
att det blödde, vi hade många svåra si-
tuationer med honom. Flera gånger fick 
vi skicka hem honom på grund av hans 
beteende. Men hans mamma var ihärdig, 
hon fortsatte att skicka pojken till oss. 
Han var alltid glad när han kom och det 
motiverade oss att fortsätta kämpa med 
honom. Vi insåg att hans beteende var 
en återspegling av våldet han utsattes för 
hemma.

Idag är Abdiel ett helt annat barn. Han 
älskar att vara här med oss på centret, 
han kommer både på morgonen och sen 
är han tillbaka på eftermiddagen. Han är 
en av de första som kommer och vi har 
förstått att Hannacentret är en tillflykt-
sort för honom. Han leker med de andra 

barnen, hjälper till att ställa i ordning, är 
lydig och väldigt tillgiven.

Hans situation hemma har nog inte för-
ändrats så mycket, hans mamma fort-
sätter att vara våldsam. Vi tror ändå att 
Abdiel kommer fortsätta vara ett starkt, 
friskt och kärleksfullt barn och vi ber att 
kärleken kommer att smitta av sig och 
förändra hans mamma.

Den nuvarande situationen för covid-19 
i Proyecto Cuatro här på sydkusten är 
stabil, just nu känner vi inte till några fall 
av sjukdom. Nu är vi mer eller mindre 
tillbaka till det normala livet och barnen 
går regelbundet i skolan. Vi är noga med 
hygienen och vi använder munskydd. Vi 
är tacksamma och glada över att nu vara 
tillbaka i det vanliga arbetet bland bar-
nen. Vi hoppas att vi nu kan lägga detta 
med pandemin bakom oss.
Vi tackar Gud för Hannacentret och 
hoppas det får fortsätta vara en plats för 
kärlek, tillflykt, omsorg, uppmärksam-
het och skydd för barnen i vårt område.

Aracelis Brito
Föreståndare på Hannacentret

Hannacentret 
i Dominikanska Republiken



...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 School, 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

Gratulation
Linnea Person, Norrala 100 år



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

BG
 1

30
 s

pe
c 

33
81

9 
m

ar
s 

22
 S

ki
llt

ry
ck

 A
B

9 0 0 - 5 7 5 2

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


