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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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Varje vår blir jag lika förundrad över hur snabbt omgivningen för-
ändras. Sol och värme får träden, som sett döda ut i många må-
nader, att helt plötsligt explodera och bladen tränger fram. Inga 
krig eller pandemier kan sätta stopp för naturen. Växtkraften lig-
ger bortom vår kontroll. Jag har flera gånger tidigare citerat från 
instagram-kontot Gudskvinna, men där beskrivs det så fint: 

Ingen kan tvinga en knopp att slå ut. Vi kan skapa förutsätt-
ningar för den, men växtkraften ligger bortom vår kontroll. 
Du kan bara göra ditt bästa utifrån dina omständigheter. Resten får 
överlämnas i tillitens vila.
Vi bär så mycket inom oss. Vår uppgift är inte att forcera fram resul-
tat. Vi är skapade för att leva, för att ta emot ljusets gåva i våra liv. 
Vi är här med uppdraget att ta vara på varje dag. Blott en dag, ett 
ögonblick i sänder. Där får vi vila. Vi gör det vi kan av det vi har. 
Resten ligger utanför vår kontroll!

Blott en dag, ett ögonblick i sänder…. En psalm som jag ofta åter-
kommer till. Det är så lätt att springa snabbt framåt och leva i fram-
tiden, men det är så viktigt att stanna upp och leva i nuet. Det är 
så många i vår omgivning som mår dåligt och mörka krafter hotar 
att ta över. Så viktigt att vi finns där för varandra och vågar ställa 
frågor. Ofta tror jag att vi är rädda för att vi ska tränga oss på. Men 
många gånger är det största behovet att just bara bli sedd och kän-
na att någon bryr sig och tar sig tid. I Bibeln står det att vi ska bära 
varandras bördor, då uppfyller vi Kristi lag. Så låt oss hjälpas åt. Bär 
man tillsammans blir det heller inte lika tungt.

Nu ligger sommaren framför oss, en tid som 
de flesta av oss här uppe i Norden älskar, med 
sol, bad och förhoppningsvis varma kvällar. 
Låt oss denna sommar vara inkluderande, 
öppna upp och våga se dem runt oss som kan-
ske är ensamma och ledsna. Allt vad du vill att 
andra ska göra för dig ska du också göra för 
dem. Att sitta ner och prata över en kopp kaffe 
kan göra underverk! 

Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar och 
Guds rika välsignelse!

Karin Johansson
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Efter tre år fick jag äntligen möjlighet att 
resa till Indien igen. Det var pandemin 
som under dessa år satt stopp för alla 
resor. Jag kom till Indien i slutet av april 
och den här gången var inte klimatet så 
behagligt som det brukar vara. På flera av 
platserna som jag besökte var det 42–43 
grader varmt. Indien var drabbat av en 
oerhörd värmebölja.

Agape
Min resa började i Kerala, som ligger i 
södra Indien, där jag besökte vårt första 
barnhem Agape Child Centre. På grund 
av pandemin har Agape fungerat lite från 
och till de senaste två åren. Ibland fick 
barnen komma dit och ibland fick de 

återvända till sina byar. Barnen fick gå i 
skolan online, då de kopplade upp sig via 
sina telefoner.

Personalen trivs och har det bra. Några 
av dem blev smittade av covid-19, medan 
andra klarade sig från att bli sjuka. Indien 
har även detta år blivit drabbat av svåra 
regn som vållat skador på byggnader och 
mark, vilket resulterat i extra utgifter. 
Men arbetet fungerar bra och jag känner 
mig nöjd när jag ser resultatet. 

Bibelskolan, som finns på Agape, har un-
der hela pandemin kunnat fortsätta med 
sin undervisning för de runt 20 elever-
na från norra Indien som också bor på  

området. 
I juni börjar nästa 
läsår och då kommer 
mellan 35–40 barn 
tillbaka för att bo på 
hemmet. Förestån-
darparet Benoy och 
hans fru Nisha häl-
sar så gott till Barn i 
Nöds givare.

Blindmissionen
I min hemstad Kot-
tayam, som också 
ligger i Kerala, har 
vi ett fantastiskt pro-
jekt bland människor 
som har nedsatt syn 
eller är helt blinda. 
Vi hjälper runt 45 
vuxna och 20 barn. 
Barnen får utbild-
ning i en specialskola 
som endast är avsedd 
för synskadade barn. 
De vuxna får med-
icinskt stöd, hjälp-
medel som läs- och 
hörapparater och 
blindkäppar med 
mera.

K.C. Thampy och C.J Daniel arbetar 
med denna grupp och varje månad be-
söker de familjerna för att ge stöttning 
och hjälp av olika slag. Det är ingen lätt 
uppgift, men med Guds hjälp går allt bra. 
Vi stödjer också ett hem för fattiga pojkar 
med utbildning och mat. Även om det 
nu gått lång tid sedan jag senast besökte 
dem, så tycker jag att allt fungerade bra 
och det är ordning och reda på hemmet.

Padhar
Jag fortsatte min resa norrut till delsta-
ten Madhya Pradesh, via Nagpur, där vi 
har två projekt. Det är skolan för funk-
tionshindrade barn i Padhar och skolan 
Ebenezer School i Shahpur. Även här på-
verkades arbetet mycket av pandemin. På 
Padharhemmet har runt 17 av de föräld-
ralösa barnen fått bo kvar, medan resten 
av de 150 barnen åkte tillbaka till sina res-
pektive byar. Personal och andra arbetare 
stannade kvar på området. Tyvärr var det 
två personer ur personalen som dog på 
grund av covid-19. 

På grund av tekniska och juridiska pro-
blem från myndigheternas sida så kunde 
de inte ta emot pengar till sitt bankkonto 
från utlandet, så det har varit en svår tid 
även ekonomiskt. Men under min resa 
löste sig alla problem och vi kan återigen 
skicka pengar till Padharhemmet. I må-
nadsskiftet juni/juli så väntas alla barn 
och ungdomar tillbaka till Padharhem-
met. Där finns också 25 anställda och de 
mår alla bra.

De nio barnen från Ebenezer Home i 
Shahpur som nu bor på Padharhemmet 
har verkligen växt och blivit stora sedan 
jag träffade dem senast. De trivs på hem-
met och i skolan och de mår alla bra. En 
av tjejerna klarade sin 12:e klass med ut-
märkta resultat och ska nu börja studera 
till sjuksköterska.

 
 

Tillbaka i Indien
april/maj 2022



Shahpur
Det lilla samhället Shahpur ligger 16 km 
från Padhar. Under rektor A.J. Singh 
och ytterligare 11 anställda fungerar 
Ebenezer School mycket bra. Några av 
skolbarnen kunde delta i online-under-
visningen under pandemin, medan an-
dra inte hade den möjligheten. Det är 
sådan otrolig skillnad nu när alla barnen 
är tillbaka i skolan igen. Men faktum är 
att alla barnen inte kom tillbaka efter att 
de tillbringat all denna tid under pande-
min hemma. Många av föräldrarna i detta 
område förstår heller inte vikten av att 
barnen bör gå i skolan och bryr sig inte 
om att pusha barnen att gå dit. Förhopp-
ningsvis förändras detta när barnen nu 
kommer tillbaka efter sommarlovet i juni 
och ett nytt skolår börjar.

I allmänhet fungerar skolan bra, även om 
det skulle behövas lite renoveringar av 
olika slag. Utbildningsmyndigheten är 
nöjda med elevernas resultat och rollen 
som skolan spelar i detta samhälle.

Från Madhya Pradesh fortsatte jag med 
en tre timmars bilresa och i delstaten Ma-
harashtra besökte jag också Panchsheel. 
Det är här vår koordinator Bajirao bor. 
Han driver det skolhem för 600 kastlösa 
barn som Barn i Nöd tidigare stöttade. 
Nu får de stöd från Myndigheterna och 
arbetet går bra. Det är en fantastisk verk-
samhet bland alla dessa barn. Men under 
mitt besök var skolorna stängda på grund 
av värmeböljan, barnen hade fått börja 
sitt sommarlov tidigare än vanligt.

Delhi
Från Nagpur i Maharashtra reste jag vi-
dare norrut till Delhi där jag träffade pas-
tor Allen och hans fru Vanitha. De båda 
arbetar bland barn från slumområdena. 
Vi lärde känna paret för över 20 år sedan 
och sedan dess har vi stöttat dem. De har 
barnmöten, läger och andra sociala ak-
tiviteter för barn i slumområdena i Del-

hi. Genom deras arbete har många barn 
genom åren fått ett bättre liv. De gör ett 
utmärkt jobb i Delhi och det var mycket 
trevligt att träffa dem igen.

Nagrakata
Från Delhi flög jag sen vidare i två tim-
mar till den nordöstra delen av Indien 
där staden Siliguri ligger vid bergmas-
sivet Himalayas fot. Från Siliguri är det 
sen 2,5 timmars bilresa för att komma 
till Nagrakata. Det ligger inte långt ifrån 
gränsen till Bhutan. Det är här vårt senas-
te projekt Grace Yrkesskola finns. Här 
arbetar vi tillsammans med den norska 
organisationen Global Aid. Vi fick möj-
lighet att bygga skolan på deras område 
där de redan hade ett 
barnhem och en sko-
la. Nu byggs också en 
medicinsk klinik på 
området.

Manoj Kami och hans 
fru Manju är förestån-
dare på yrkesskolan 
för 24 unga tjejer från 
de olika byarna i Do-
ars-området. Vi har 
verkligen en fantastisk 
byggnad och det har 
nu blivit så fint med 
all växtlighet runtom-
kring. En plats där tje-
jerna trivs väldigt bra.
Under ett års tid bor 
eleverna på skolan och 
får utbildning inom 
olika områden. Det är 
bland annat sömnad, 
hår & skönhet, hem 
& kök, engelska och 
datakunskap. Under 
tiden som eleverna går 
på skolan stöttas deras 
familjer med matpa-
ket. Välutbildade lära-
re finns på skolan som 

hjälper tjejerna framåt. Det är ett myck-
et välskött campus och skolan fungerar 
mycket bra.

Min resa var mycket lyckad och till-
fredsställande. På varje plats uttryckte 
människor sin tacksamhet till Barn I Nöd 
för det stora stöd som alla känt i dessa ti-
der av nöd. Från alla platser skickar de 
sina varmaste hälsningar till Barn i Nöd 
och alla dess sponsorer.
  
 Varughese Mathew
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GILLA OSS!



Vi är så tacksamma när vi nu varje dag 
kan se hur saker och ting återgår till det 
normala efter pandemin. Skolorna fung-
erar normalt och allt eftersom ser vi hur 
barnen blir motiverade till att studera 
igen. Här på centret gör vi vårt bästa för 
att hjälpa dem komma in i skolans värld 
med studier, efter två år av pandemi är det 
inte lätt för dem.

En sak som vi ser mycket tydligt är hur 
svårt de flesta barnen har det, inte bara 
när det gäller skolan utan också känslo-
mässigt. Så många av dem känner knappt 
ingen tillgivenhet eller kärlek från sina 
föräldrar. Det finns så många brister i de-

ras liv och de lider verkligen. Vi vet att 
barnen älskar att vara här på Lyckliga 
Barn, det har blivit en tillflyktsort där de 
får kärlek och känner att de blir sedda. Vi 
tackar Gud för var och en av dem och det 
är underbart att se leenden på vars och 
ens läppar.

Vanessa har 3 barn som heter Peury, Leo-
nilde och Pamela. Pamela är tonåring, 
men bor inte längre hemma. Hon rymde 
hemifrån med en pojke och flyttade till 
en annan stad. Vanessa är mycket ledsen 
för detta, det var inte den framtid hon 
drömde om att hennes dotter skulle få.

Vanessa är analfabet, hon vet inte hur 
man skriver eller läser, men hon vet vad 
det innebär att ha en utbildning och res-
pekten som kommer med det. Hon har 
alltid varit noga med att hennes egna barn 
skulle gå i skolan. Tyvärr förstod inte 
Pamela detta och hennes mamma tar på 
sig en del av skulden. Pamela växte upp 
i en söndrig familj där pappan övergav 
familjen. När Pamela blev arg och besvi-
ken löste hon detta med att fly hemifrån. 
Mamman försökte uppmuntra henne att 
fortsätta vara på centret och att inte ge 
upp sina studier. Hennes mamma säger: 
“Jag fick aldrig den möjligheten, det är 
därför jag har det liv jag har. För närva-

Lyckliga Barn
i Autazes, Brasilien
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rande arbetar jag som hjälp i en familj 
med städning och hushållssysslor. Det 
är inte det livet jag önskar mina barn. Jag 
gör vad jag kan för att de ska studera och 
kunna få en bättre framtid.”

Hon upplever att centret Lyckliga Barn 
är en dörr som Gud har öppnat för att 
hjälpa henne med skolgång för barnen, 
eftersom hon inte har råd med privatun-
dervisning då hon själv inte kan hjälpa 
dem. Hon är mycket tacksam till Gud. 
Hon hoppas och ber att Gud ska välsigna 
både henne själv och centret mer och mer 
för varje dag. Vanessa är också mycket 
tacksam till alla lärare för deras kärlek, 

tillgivenhet och engagemang för vart och 
ett av barnen.

På Lyckliga Barn fortsätter vi med det 
arbete vi utvecklat under åren, såsom pe-
dagogiskt stöd, idrott och pyssel för både 
barn och tonåringar. Sen är det naturligt-
vis också maten som är så viktig för alla 
dessa barn. Åtminstone vet de att de alltid 
blir mätta när de kommer till oss.

Med hjälp från USA har vi nu också ett 
datarum som när allt är klart kommer att 
ha tolv datorer. Utan tvivel kommer detta 
att få mycket stor betydelse för våra barn. 
Detta är ett projekt som engagerar barn 

och ungdomar och kan bli en del som 
håller dem borta från gatan med droger 
och kriminalitet. Att få lära sig hantera 
en dator ger dem en grund att stå på, ett 
värde som sen kan ta dem vidare när det 
gäller skola och arbete.

Vi vill tacka er för er tillgivenhet och den 
förmån som det är för oss i personalen att 
få möjlighet att ta del av varje barns liv, 
vi skickar vårt uppriktiga tack till alla er 
sponsorer! 

En stor kram från hela 
Lyckliga Barn-teamet!
Nilda Gomes
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Silas är 52 år gammal och han är pap-
pa till Silane och Silas Jr. För drygt ett 
år sen blev de alla övergivna av bar-
nens mamma och sen dess har Silas 
gjort sitt bästa för att själv ta hand om 
familjen. För närvarande är han ar-
betslös och han har heller inget eget 
hem. Han bor med sina barn i ett hus 
han har fått låna av några släktingar 
utanför Manacapuru.

Trots alla ekonomiska svårigheter gör 
han sitt bästa för att tillgodose famil-
jens grundläggande behov, som mat, 
skolmaterial och kläder. När Silas Jr 
och Silane kom till Kärlekens Hem 
hade de mycket svårt att anpassa sig, 
äta och att vara tillsammans med de 
andra barnen. Man märkte tydligt att 
de var osäkra och rädda. 

Till en början grät de mycket och det 
var väldigt svårt och utmanande att 
ta hand om dem. Men med hjälp av 
mycket kärlek och tillgivenhet börja-
de de allt eftersom lita på oss och kän-
na sig trygga. De insåg att Kärlekens 
Hem och människorna som fanns där 

ville deras bästa. Tack och lov så lyck-
ades vi vinna deras förtroende  och 
idag har barnen en fin relation med 
alla. De tycker också om maten de 
äter hos oss varje dag och vi vet nu att 
de känner sig älskade och beskyddade 
av oss.

Varje dag serverar vi lunch till runt 
40 barn och de olika skolklasserna är 
igång. Maten är väldigt viktig och vi 
vet att för de flesta av barnen är det 
deras dagliga huvudmåltid. 

Projektet som vi haft under några år 
för tjejer fungerar mycket bra och 
utifrån det har vi nu startat en grupp 
även för pojkar. Det är ett projekt 
som syftar till att förhindra sexuella 
övergrepp och hjälpa våra barn och 
ungdomar att växa som personer. Det 
finns nu också en grupp för enbart 
kvinnor som går ut på att uppmunt-
ra dem i att ta hand om sig själva och 
sin hälsa, men också hjälpa dem att 
förstå sin viktiga roll i familjen och i 
samhället. Genom att vi fått nya sam-
arbetspartners har vi fått ekonomi för 

att genomföra dessa projekt och på 
så sätt möta behoven som finns i vår 
omgivning.

Vi har också kunnat teckna ett nytt 
samarbete med World Vison där vi 
nu kan erbjuda samtal med psykolog 
måndag till fredag, både på förmid-
dagarna och eftermiddagarna. Det är 
tydligt att pandemin har efterlämnat 
sig många människor med känslo-
mässiga problem. Så denna psyko-
logiska vård har varit och är till stor 
hjälp för familjerna i vår omgivning.

Vi är också mycket tacksamma till 
Barn i Nöd för all hjälp och stöd i 
vårt arbete med barnen. Även om ni 
bara kommer på besök då och då så 
är vi mycket medvetna om er dagliga 
omsorg om vårt arbete. Vi fortsätter 
framåt och är övertygade om att Gud 
tar hand om ALLT.

Girlene Amorim, 
föreståndare på Kärlekens Hem

Kärlekens Hem
i Amazonas



...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 
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!

Barn i Nöd har

Ring oss gärna på 
0760-20 11 32

Nytt  nummer!



Till minne
Ingrid Danielsson

Gratulation
Lotta Ekman

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



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 
ju

ni
 2

2 
Sk

illt
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

«NAMN»   «DNR»
«ADR_1»
«ADR_2»
«POSTNR» «ORT»


