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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 är alltför lätt att lyssna på de inre tankarna som säger att vi inte 
räcker till. Det kan vara många anklagande tankar som dyker upp och 
som får fäste inom oss. Men som någon sa: ”Vi kan inte förhindra att 
fåglarna flyger över våra huvuden, men vi kan förhindra att de bygger 
bo i vårt hår”. 

Att glömma saker vi önskar kunde vara ogjorda eller osagda och att 
förlåta oss själva är ofta så svårt. Många gånger är det lättare att förlåta 
andra. Men jag tror att vi måste acceptera att vi har alla bättre och säm-
re dagar. Det är inte de sämre dagarna som definierar oss. Vi behöver 
lära oss att vara snälla mot oss själva.

Det är här allting börjar. I de mjuka tankarna om och till oss själva. 
Där vi kan ta emot de ljusa perspektiven om vilka vi är och försöker 
vara. Att ta emot Guds kärlek till oss är att börja älska oss själva. Vi 
kan inte älska Gud (eller någon annan) om vi inte börjar där.
 
Vi är skapade av liv och till liv. Av kärlek till kärlek. Vi har fått livet 
som en gåva. Var och en av oss har möjligheten att öppna dörrarna till 
de storheter vår längtan bär.
Vi behöver ingen annans okej eller godkännande. Att du finns är den 
enda bekräftelse du behöver för att ta för dig av livet på det sätt du 
längtar efter och drömmer om.
 
Ps. Det är heller aldrig försent. Man kan börja om precis närsomhelst 
och det finns alltid nya blomstertider som väntar! *

Livet är en gåva som vi behöver ta vara på. Finns det något vackrare 
än när drömmar vi länge burit inom oss får liv och man får leva mitt 
i drömmen. Det kanske inte alltid blir precis så som vi trott, men det 
kan faktiskt också bli ännu bättre. Jag känner mig oerhört priviligie-
rad som under många år haft möjligheten att arbeta för Barn i Nöd. 
När jag som ung tonåring sa att när jag blir stor ska jag arbeta på ett 
barnhem, kunde jag inte i min vildaste fantasi se vad som låg framför 
mig. På min vägg hänger texten ”Dream big” (dröm stort) och det vill 
jag fortsätta göra. Detta är också något av det viktigaste som vi vill ge 
våra barn som kommer till Barn i Nöds olika center och hem. Vi vill 

lära dem att drömma och förstå att livet kan bli bättre 
och annorlunda än det som de ser runt omkring sig.

Vi har inga löften om hur långt vårt liv ska bli. Alltför 
många har fått sluta för tidigt. Ta vara på tiden och 
vänta inte på att göra det du längtar efter. Låt dina 
drömmar gå i uppfyllelse, om möjligheten finns. Låt 
inte rädslan och de inre negativa tankarna styra dig. 
Ta ett steg framåt och låt din längtan visa vägen.

Karin Johansson

*ur ”gudskvinna” från Instagram
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En kvinna från en avlägsen bergsby 
ringde vår personal och undrade om vi 
kunde ta hand om en föräldralös pojke 
på tio år. Mamman hade övergivit ho-
nom när han bara var tolv dagar gammal 
och pappan hade dött av en överdos när 
pojken var ett år. Sedan dess hade poj-
ken vuxit upp med sina farföräldrar. De 
började nu bli gamla och orkade inte ta 
hand om honom. 

Vi bestämde oss för att åka dit och 
träffa pojken och för att se om det stäm-
de. Det är alltid spännande att bege sig 
upp i bergen. Vägarna är bra, till största 
delen asfalterade och det blir smalare 
och kurvigare ju högre upp man kom-
mer. Man kan se flera mil ut över dalar-
na och vyerna tar andan ur en. Vi kör-
de i omkring tre timmar innan vi kom 
fram till byn där pojken fanns.

Där träffade vi pojken och hans faster, 
som var den som hade ringt. Hon hade 
själv två små barn och hade inte möjlig-
het att ta hand om pojken. Hon berätta-
de att han tidigare hade bott tre år på ett 
annat skolhem, men när pandemin kom 
försvann finansieringen och pojken fick 

flytta hem igen. Vi frågade pojken om 
han ville komma till BaanChivitMai, 
och det ville han. Han ville gå i skolan. 
Vi beslutade där på plats att han var väl-
kommen. Två dagar senare kom fastern 
och hennes man ner till Huadoi med 
pojken. De hade åkt fyra personer (den 
sträckan det tog oss tre timmar att köra 
med bil) på en motorcykel.

Hemlängtan
Vi får emellanåt frågan om hur nya barn 
reagerar när de flyttar in på Huadoi. 
Det är ju förstås väldigt olika beroende 
på hur barnen mår när de kommer. En 
av de nya pojkarna som kom var ledsen 
de två-tre första kvällarna när han skul-
le lägga sig. Sen avtog hemlängtan och 
han blev en glad kille. 

En annan av pojkarna grät hejdlöst 
när hans anhöriga lämnade honom. 
Han har ingen mor eller far, så det 
var hans faster som har tagit hand om 
honom tillsammans med farmor och 
farfar. Han grät i flera timmar och vi 
försökte trösta honom. Sedan kom det 
fram att det han var ledsen över var att 
han inte fick ha sin mobiltelefon... Vi 

har nämligen en regel att barnen inte får 
använda mobiler här på hemmet innan 
de börjat högstadiet.

Vi har valt ut några av de bästa av de 
äldre barnen till att bli faddrar till de 
nya. De tar hand om dem, lär dem hur 
det fungerar här på BaanChivitMai, om 
tider och regler osv. De nya barnen får 
även dela rum med sin fadder och får 
hjälp med läxorna. Vi har sett att det 
gör att de nya snabbt känner sig trygga 
och kommer in i gänget.

Ny flicka
När vi ska bestämma vilka barn som 
ska få bo och leva på Huadoi, är det inte 
alltid lätt att välja. I den här flickans fall, 
var det dock inte så svårt att enas om 
att just hon behövde få komma. Sedan 
tidigare har hennes två storebröder bott 
på Huadoi.

Nu kom pappan och undrade om vi 
inte också kunde låta minsta barnet få 
komma och få möjlighet till trygghet 
och skolgång. I byn där de bor finns 
inte någon bra skola för flickan.
Pappan förklarade för oss, att han nu är 

BaanChivitMai
i Thailand



gammal (61 år) och har väldigt svårt att 
hitta ett jobb. Han var ledsen eftersom 
barnets mamma stuckit med en yngre 
man och lämnat familjen. Pappan bor 
kvar i byn och lever på att odla grönsa-
ker med mera. 

Lilla tjejen är sju år gammal och har nu 
precis börjat skolan tillsammans med 
övriga barn. Hon smälter lätt in i gänget 
och verkar trivas från första dagen. Det 
gläder oss att se!

Skolstart
Tisdagen den 17 maj började det nya 
skolåret i Thailand i år. Under lovet 
hade de flesta varit hemma i den byn 
de kommer ifrån. De flesta har någon 
förälder, syskon eller släkting som de 
kan bo hos. Det är viktigt att barnen 
har kontakt med familjen och byn de 
kommer ifrån.

På söndagsmorgonen innan skolan 
startade så började barnen ”dugga” in, 
skjutsade av anhöriga eller någon i byn 
som har bil. Barnen kommer gruppvis, 
ofta hela pickup-flak med barn från 

samma by. Medan en och annan kom-
mer skjutsad på en motorcykel. Bar-
nen var uppspelta över att få flytta in 
igen och dansade och kramade om sina 
kompisar. 

Denna gång kunde vi vara på plats, då 
vi under 2,5 år inte kunnat besöka Thai-
land på grund av pandemin. Tyvärr fat-
tades flera av barnen redan förra året då 
myndigheterna stängt ner landet. Någ-
ra av de barnen kom inte nu heller. Vi 
hade då inte möjligt att kolla upp vad 
som hänt, eftersom vi inte kunde åka 
upp i bergen. Personalen får ta tag i det 
nu då det är lättare att röra sig i byarna. 
En pojke som blev fast i Myanmar förra 
året dök upp igen till allas glädje.

Vi hade upprop by för by för att göra 
det effektivt. Från en del byar har vi 
upp till fem barn. Bland dem som kom 
fanns även några nya barn. De kom 
med någon anhörig eller granne som 
vädjade om att de skulle få stanna. Vi 
är väldigt noga med att barnet verkli-
gen är i behov av att bo och växa upp 
hos oss. Många försöker utnyttja oss 

och få in sina barn här, även fast de är 
rika och barnet har det bra. När vi tar 
in nya barn åker vår personal alltid upp 
i deras by och kollar att deras berättelse 
stämmer.

Bland de nya barnen kom en liten pojke 
på sju år med sin farmor. Hans mamma 
hade flyttat till Bangkok för att jobba. 
Hans pappa hade försökt smuggla 1500 
amfetamintabletter, blivit tagen av poli-
sen och fått 25 år i fängelse.

Två mammor kom med sina två pojkar 
i tioårsåldern där bådas pappor hade 
blivit tagna av polisen med 2 miljoner 
tabletter. De var inte dömda ännu, men 
lär få livstid. Mammorna hade ingen 
möjlighet att försörja dem så vi låter 
pojkarna få flytta in hos oss. 

Madeleine och Inge Ekelyck
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Nu äntligen är både skolor och vårt 
skolhem öppet för barn och ungdomar 
igen. De senaste två och halvt åren har 
varit mycket svåra och oroande.

På grund av corona förlorade vi tre av 
våra kollegor. Det var en av lärarna, en 
kock och en husmor som dog under 
pandemin. Under den tiden bodde här 
på Padharhemmet de barn som är för-
äldralösa och de nio barnen från Ebe-
nezer Home.

Utöver dessa barn fick endast de elever 
som gick i klass 9–12 komma för att bo 
och plugga under den tid då de gjorde 

sina årliga tentor. Men nu har alltså bar-
nen fått komma tillbaka och livet börjar 
återgå till det normala. Vi har nu runt 80 
funktionshindrade barn och ungdomar 
på vårt skolhem. Det är 48 pojkar och 
30 flickor och utöver det de nio barnen 
från Ebenezer Home. Vi har ytterligare 
plats för några till och redan har några 
nya elever antagits till låg-, mellan- och 
gymnasieskolan.

Lågstadieeleverna går i skolan från 
klockan 8:00 till 12:30. Ebenezer-bar-
nen går i Happy Valley English School 
mellan klockan 8:45 till 15:00 och våra 
studenter på gymnasieskolan är där 

mellan klockan 12:30 och 16:30. De blir 
alla skjutsade till skolorna i bil.

Varje dag serverar vi på Padharhemmet 
frukost, lunch på eftermiddagen och 
middag på kvällen till barn och perso-
nal. Ibland kommer några av de som 
stödjer vårt hem ekonomiskt och firar 
sin födelsedag eller bröllopsdag med 
att ställa till med fest för barnen. Det är 
mycket uppskattat av alla!

Just nu består vår personal av 22 per-
soner. Det är tre husmödrar, en vårda-
re, två daglönare, en trädgårdsmästare, 
en väktare, en multifunktionsarbetare, 

Padharhemmet
         i Indien
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Emanuel Ebenezer School 
i Shahpur, Indien

Läsåret 2022/23 har hittills varit en fin upplevelse. Efter 
två år av lock-down och distansstudier är nu eleverna 
tillbaka i de vanliga och dagliga skolrutinerna. Antag-
ningsmässigt har vi också fått en bra respons från elever-
na i år. Även elever som bor i byarna långt från Shahpur 
har kommit till skolan för att få en bra utbildning.

Vi har hjälpt behövande och covid-drabbade elever med 
uniformer, böcker och skolmaterial efter vår bästa för-
måga och resurser vi haft.
Vi arbetar med full kapacitet och skoltiden är nu tillbaka 
på hela dagar. Även under regnperioden fortsatte elever-
na att komma till skolan för att delta i lektionerna.

På grund av kraftigt regn under juli månad kollapsade en 
del av muren på framsidan av skolgården och där pågår 
nu ombyggnation för att få upp en ny mur med stängsel.

Varma hälsningar från lärare 
och elever på Ebenezer School
Amarjeet Singh 
Rektor på Ebenezer Schoolen musiklärare och elva speciallärare i olika funk-

tionshinder. Vi har en fin stab som vi är mycket 
glada och tacksamma för.

Vi vill tacka er för allt stöd och kärlek som 
ni ger till oss! Vi vill sända de allra varmaste 
hälsningar till er alla från vår personal och 
alla barnen på Padharhemmet…

K.P. Andrews 
Föreståndare på Padharhemmet
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Gabis föräldrars stormiga skilsmässa och beteende som var 
oberäkneligt lämnade honom utan någon som såg efter och 
tog hand om honom. Detta ledde till att Gabi kom till Neve 
Michael när han var tio år gammal.

Skilsmässan gick från att ha varit många bråk till att bli en 
rörig vårdnadstvist. Ingen av hans föräldrar var lämpliga att 
ta hand om barnet. Hans pappa var en spelberoende och hans 
mamma var känslomässigt instabil. När de rättsliga procedu-
rerna pågick tog mamman med sig Gabi och reste till London. 
Men när de israeliska myndigheterna hotade att meddela de 
engelska myndigheterna att hon hade kidnappat barnet fick 
hon panik. Hon och Gabi tog då nästa plan hem till Israel.

Efter att hon återvänt till Israel dök mamman upp i rätten, 
men pappan kom inte. Kort efter detta fick mamman ett ner-
vöst sammanbrott. Utan någon som var villiga att ta tillfällig 
vårdnad så överlämnades Gabi till de sociala myndigheterna, 
som omedelbart tog honom till Neve Michael.

All denna instabilitet i Gabis uppväxt har gjort att han tvivlar 
mycket på sig själv och känner sig väldigt osäker. Det enda 
hem han har är på Neve Michael där nu omtänksamma, kär-
leksfulla och ansvarsfulla vuxna tillgodoser hans behov. Vi 
vägleder och hjälper honom så att den psykologiska skadan 
som hans föräldrar så felaktigt orsakade honom kan läka.

Sen han kom till Neve Michael har hans pappa kommit på 
ett kort besök. Han lovade att komma tillbaka för att erbjuda 
Gabi ett ”bättre liv”, men efter det har han inte setts till. Gabis 
känslomässigt obalanserade mamma tillåts endast korta besök 
tillsammans med en socialarbetare.

Gabi hade nyligen sin Bar-Mitzvah-dag tillsammans med 
de andra pojkarna och flickorna på Neve Michael. På denna 
största dag i Gabis liv dök tyvärr inte hans pappa upp. Han sa 
över telefon att han var “i dåligt skick”… En sån besvikelse 
för Gabi. Hans mamma kom med sin följeslagare och stan-
nade i en timme. För Gabi var dagen för hans Bar-Mitzvah 
en blandad välsignelse, vilket betecknade både hans separation 
från sina föräldrar och att han blev myndig. Och det enda sta-
bila i hans liv, som gör det möjligt för honom att göra denna 
svåra övergång från ett trasigt hem till ung manlighet, är Neve 
Michael.

Hava Levene 
Föreståndare på Neve Michael

Neve Michael
i Israel



...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
Aina Bergstedt, Ljungskile

Gratulation
Hjördis Bodell, Hönö, 91 år
Märta Olofsson Karlund, Hönö, 90 år
Ann-Sofi Gustafsson, Västerås, 80 år
Nelly Lindberg, Sörby, 12 år
Ingegerd Gustafsson

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
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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

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


