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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 info@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 0760-20 11 32.

www.barninod.com

Som fadder är du med

och förändrar liv!
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Ännu ett år är snart slut och när vi ser tillbaka i backspegeln var det 
nog inte riktigt detta vi hade tänkt när vi gick in i 2022. Nästan ett helt 
år av krig i Europa. Det kom plötsligt så nära. 
Mörkret har sänkt sig över oss på mer än ett sätt. Då är det gott att veta 
att mörkret inte har makt över ljuset. Tänd ett ljus idag och knäpp dina 
händer för dem som lever mitt i detta elände av krig, skräck och terror. 
Gör vad du kan för att räcka ut din hand mot den som är i nöd. Du 
kan vara ett ljus i mörkret för en annan människa. Ett vänligt ord kan 
lysa upp en annan människas tillvaro.

Vi är så tacksamma för ditt trogna stöd som vi genom Barn i Nöd kan 
förmedla ut till så många barn som verkligen behöver hjälpen. Att nu i 
höst, efter tre år, återigen få träffa alla barnen på Hannacentret i Domi-
nikanska Republiken var fantastiskt. Det är mycket som hinner hända 
på tre år. De som tidigare varit små pojkar och flickor var nu långa, 
gängliga tonåringar. Jag kan så tydligt se vad Hannacentret betyder för 
dessa barn. En fristad för dessa som har det så svårt hemma. Kärleken 
från personalen till barnen går inte att ta miste på. 

Hannacentret är verkligen ett ljus som lyser varmt välkomnande och 
en öppen famn för barn som lider på olika vis. Det har snart gått tio år 
sen vi öppnade upp centret och jag är så stolt och glad när jag ser att 
denna plats är till så stor välsignelse, stöd och hjälp för barnen i byn.

Alla längtar efter något, alla väntar på nånting
Alla bär ett hopp inom sig. Se på ljusen runtomkring
Nu när mörkret sakta sänkt sig över hus och hem och land
Lyser himlens alla stjärnor. Herren sträcker ut sin hand

Han lyser upp din väg, så den når ända fram
Till en kärleksfull och en himmelsk famn
Barnet som föddes ger hopp hos oss här och julen det budskap oss bär.
Vi tackar dig, för tiden som är här.

Förväntans tid har kommit åter, du och jag får känna frid
Mitt i allt vi har omkring oss tänds ett ljus i jultid
När värme och kärlek får lysa omkring oss så känns det som himmelen ler. 
Och vänliga ord kan betyda så mycket för någon som tror ingen ser.

Med delar ur en sångtext av Frida Strömblad vill jag 
önska er alla en riktigt 

God Jul och ett 
Gott Nytt Välsignat År!

Karin Johansson
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Jag tackar Gud, för jag kan verkligen säga 
”Ebenezer”, som betyder hittills har Gud 
hjälpt mig.
Det här året har varit ett år av utmaningar 
för mig, då jag så gärna ville nå ut till fler 
barn. Jag vet ju att många barn blir förvand-
lade av att vara med i våra aktiviteter och 
samlingar på Hannacentret, men mitt hjärta 
längtar efter att kunna göra ännu mer. 

Jag kan verkligen intyga att vi blivit välsig-
nade på många sätt och Gud har förökat 
det lilla vi haft. Även då vi inte haft något 
alls har vi fått se hur Gud gjort under. Jag 
tänker speciellt på vår senaste födelsedags-
fest som var en verklig utmaning. Jag såg 
och hörde varje dag våra barn be till Gud 
att han skulle ge oss pengarna som vi be-
hövde. Vi fick vad vi behövde för festen 
och barnen jublade! Jag har fått se hur 
Gud arbetat och under alla dessa år har vi 
fått det vi bad Gud om och mycket mer.

Jag vill verkligen fortsätta att se Guds 
mäktiga hand i vart och ett av de barn som 
vi kämpar för. Vi har många barn med spe-
ciella behov och vi har sett framsteg hos 
dem, även utan att ha de rätta verktygen 
för att arbeta med dessa typer av barn. 
Gud har hjälpt oss på ett fantastiskt sätt.

Franchely är tre och ett halvt år gammal 
och hon är född i USA. Hon levde i en 
mycket svår situation då hennes föräld-

rar hade separerat. Hon bodde hos sin 
mamma, men det tog inte lång tid förrän 
mamman började ta med den lilla till barer 
och på olika fester. Det gick så långt att de 
amerikanska myndigheterna försökte ta 
flickan ifrån hennes mamma. Då ingrep 
pappan och tog ansvar för vårdnaden. Han 
skickade henne att bo hos farmor i Domi-
nikanska Republiken. Men det blev inget 
lätt liv. Franchely tillbringar största delen 
av sin tid inlåst eftersom farmodern inte 
har något tålamod. Flickan skulle behöva 
komma till en läkare för undersökning, ef-
tersom hon har någon slags autism, men 
än så länge har de inte tagit henne till en 
specialist.

På Hannacentret fortsätter vi att arbeta 
med Franchely. Vi ger henne tillgivenhet, 
uppmärksamhet och framför allt mycket 
kärlek. Hon är väldigt rastlös och leker 
inte med de andra barnen. Hon har svårt 
att koncentrera sig, gråter och gömmer sig 
under borden. Hennes många konstiga 
reaktioner bekymrar oss, eftersom vi inte 
riktigt vet vad hennes medicinska tillstånd 
kan vara.

Men vi vill inte hindra henne från att kom-
ma till centret, det är en fristad för henne. 
Trots allt så trivs hon och när det är dags 
att sluta för dagen vill hon inte gå hem. 
Hon kramar oss och säger att hon inte 
vill åka hem till farmoderns hus. Tyvärr är 

Hannacentret
i Dominikanska Republiken 
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GILLA OSS!

Instituto Evangélico  
i Japeri, Brasilien
Marlon föddes i slutet av november 2009 i den del av Japeri som kallas Bairro Beira 
Rio. Det är en plats som präglas av fattigdom och droger. I mars 2018 kom han till 
Instituto Evangélico och han började då lära sig spela trumpet. Han går också i en 
lokal skola där hans favoritämne är matematik. Han har lätt för siffror och tycker 
det är roligt. Över huvud taget så gillar han att gå i skolan och han har lätt för att 
lära. Som så många andra brasilianare så älskar Marlon fotboll och får han möjlig-
het är han gärna med och spelar i något lag. Fotboll är favoritsporten!

Marlons pappa är murare och han lever på att reparera byggnader. Hans mamma 
arbetar som hembiträde, där hon städar, tvättar, stryker kläder och gör mat. Mar-
lon har också en yngre bror. Familjen bor i ett eget hus, men det är litet och enkelt. 
Familjen är fattig. Marlons dröm är att få en egen mobiltelefon, men eftersom 
pappans inkomst är låg är det fortfarande bara en dröm.

Marlon tycker verkligen om att vara med i aktiviteterna på Instituto Evangélico. 
Han gillar att vara tillsammans med de andra barnen och han är väldigt förtjust 
i maten som serveras på centret. Han vet inte riktigt vad han vill bli när han blir 
stor. Dels så älskar han att spela trumpet, så vissa dagar drömmer han om att en 
dag bli professionell musiker och kunna leva på det. Andra dagar så vill han bli 
militärpolis.

Det är viktigt att dessa barn lär sig drömma om en annorlunda framtid än den 
verklighet de ser runt omkring sig. Att de vågar tro att deras framtid inte behöver 
se ut som deras föräldrars liv. När det finns så mycket destruktivt med droger, 
kriminalitet och våld runtomkring är det så viktigt att man hjälper barnen att se 
en annan verklighet och att man inte behöver fastna i slumområdena och livet där. 

Sen 1999 har Barn i Nöd varit med och stöttat Instituto Evangélico och det är en 
stor skara av barn som fått hjälp och stöd under dessa år. Men i och med att Barn 
i Nöd sen några år får in mindre pengar så måste vi dra ner på våra antal projekt. 
Instituto Evangélico har också ett visst stöd utifrån lokalt och vi hoppas nu att 
det kan ökas ut då vi vid årsskiftet avslutar vårt stöd till centret. De ansvariga, till-
sammans med sin fantastiska personal, har gjort och gör ett otroligt fint arbete! Vi 
önskar dem allt gott och Guds rika välsignelse i sitt fortsatta arbete för att hjälpa 
barnen i Japeri.

Karin Johansson

detta hennes verklighet så vi ber er om 
hjälp i bön för flickan. Vi tror att Her-
ren kan förändra hennes situation och 
hon kan få ett bra och lyckligt liv.

Vårt mål för detta kommande år är att 
vi ska nå ut till tusen barn. Vi vill ha en 
lekpark på Hannacentrets bakgård, det 
är en dröm jag har i hjärtat. Vi behöver 
också lämpliga verktyg för att kunna 
arbeta med barnen som har speciella be-
hov. Ett av de mest akuta målen är sen 
tonåringarna som lämnat Hannacen-
tret. Många av dem blev gravida, prosti-
tuerade, andra hoppade av skolan, blivit 
sjuka och använder droger. Vi vill kun-
na fortsätta arbeta med dem och hjälpa 
dem vidare i livet.

Jag ber om er hjälp i bön så att vi kan 
nå dessa tonåringar och hjälpa dem om-
sätta det vi lärt dem i praktiken så att 
de inte hamnar i alla dessa svårigheter. 
Tack för all hjälp ni ger oss och för för-
troendet att fortsätta arbeta med alla 
dessa barn och ungdomar som behöver 
oss.

Tillsammans med hela personalen och 
våra barn vill jag önska er alla en riktigt 
God Jul och ett välsignat Nytt År!

Aracelis Brito
Föreståndare på Hannacentret



De fem syskonen Vincent, Caroli-
ne, Frank, Alex och Roseline har växt 
upp i ett fattigt hem. Pappan lämnade 
familjen för att försöka hitta arbete på 
annan ort och barnen fick bo kvar hos 
sin mamma som är psykiskt ostabil och 
hon lider av epilepsi.
De växte upp utan att någonsin vara sä-
ker på när de nästa gång skulle få något 
att äta. De äldsta barnen fick dagligen 
gå ut i grannskapet för att försöka hit-
ta något att äta så som mango, guava, 
sockerrör eller kanske potatis.

Roseline, som är fem år och yngst, fick 
stanna ensam kvar hemma för att vänta 
på att syskonen kanske skulle komma 
hem med något att äta. Mamman läm-
nade också hemmet på morgonen och 
var borta hela dagen. Denna stress med 
att hela tiden försöka få tag på mat har 
gjort att inget av barnen har varit i sko-
lan för att lära sig något.

Familjens hus var mycket dåligt med 
halmtak och infekterat av sandloppor. 

Sandlopporna angrep också barnen på 
fingrar, tår och ben. De kämpade alla 
med att gå och de haltade fram. Rosa-
line försökte krypa, men kunde inte 
röra sig. Allt hon visste var att sitta på 
samma plats och vänta på att syskonen 
skulle komma hem. Alla barnen var un-
dernärda.
 
Det var en barmhärtig samarit som såg 
barnens svåra situation och vände sig 
till myndigheterna för att få hjälp. Det-
ta ledde till att de fem syskonen kom 
till Rangala Baby Home i juni 2022. 
Egentligen var de ju alla för gamla för 
att bo på hemmet, men i och med den 
allvarliga situationen, som var livshota-
de, fick de ändå flytta in för att få vård. 
Man ville ju heller inte skilja syskonen 
åt och förhoppningsvis kan de alla få ett 
bra hem när de är stabila och helt åter-
ställda.

När de kom till Rangala ordnades så att 
barnen fick gå i skolan. Vincent som är 
tretton år fick börja i årskurs tre. Caro-

line, tolv år, fick börja ettan. Frank och 
Alex, som är elva och åtta år, går nu på 
förskolan som finns på Rangala. Även 
om de ligger långt efter i lärandet, är de 
glada över möjligheten att gå i skolan 
och vara som de andra barnen. 
Roseline är fem år gammal, men det kan 
man inte tro när man ser henne. Hon 
håller på att lära sig att stå på sina ben 
och har långt kvar tills hon ens kan bör-
ja förskolan. 

Hälsomässigt mår barnen mycket bätt-
re nu, sandlopporna är borta och alla 
såren har läkt. De trivs bra på hemmet 
och de har aldrig frågat efter sina för-
äldrar eller sagt att de vill tillbaka. Ingen 
har heller kommit för att hälsa på dem. 
Till vår stora glädje ser vi deras hälsa 
och tillstånd förbättras på alla sätt. De 
växer och kan nu åtnjuta de privilegier 
som ett barn förtjänar. De har kommit 
hem.

Syster Esther
Föreståndare på Rangala Baby Home

Rangala Baby Home i Kenya
När syskonen anlände i juni 2022
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Till vår stora glädje ser vi syskonens 
hälsa och tillstånd förbättras på alla sätt!
De har kommit hem…”
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Då flera av de stora teplantagen lades 
ner i norra Indien blev väldigt många 
familjer lämnade helt utan hopp. De 
stod utan arbete och inkomst för att 
försörja sina familjer. Risken var stor 
att flickorna i området skulle hamna 
i prostitution och säljas till de sto-
ra bordellerna runtom i Indien. Då 
startades yrkesskolan för att hjälpa 
unga kvinnor att få en utbildning 
som kan ge dem en ljusare framtid.

Skönhet och hårvård
Teori och praktiska sessioner har 
stärkt eleverna och hjälpt dem lära 
sig olika kosmetologtekniker. Un-
der kursens gång var alla mycket 
uppmärksamma och aktiva. De fick 
också lära sig i detalj om olika skön-
hetsprodukter och deras använd-
ningsområden.

Sömnad
Det är intensiva kurser där mätning 
och tillskärning lärs ut, både teore-
tiskt och praktiskt. Eleverna visar 
stort intresse och de antecknar flitigt 
under varje undervisningstillfälle så 
att de kunnat vässa sina färdigheter 
och bli duktigare.

Data och engelska
Det som tidigare varit helt utom 
räckhåll för dessa unga kvinnor har 
nu blivit till ett viktigt verktyg. Det 
var första gången för de allra flesta av 
eleverna då de fick möjlighet att röra 
vid en dator. På den här kursen får de 
lära sig grunderna i de olika datapro-
grammen. Kursen har gett dem stör-
re självförtroende att så småningom 
kunna komma ut i yrkeslivet.
Engelska är också mycket viktigt, så 
kurser i engelska hålls för alla elever 
och det ger dem större och bättre ar-
betsmöjligheter. 

Mat, kärlek och omsorg
Under elevernas vistelse på skolan 
är vi måna om att de får god och nä-
ringsrik mat och att de ägnar fritiden 
åt att umgås och motivera varandra. 
Matsalen är platsen där de har trev-
ligt och umgås. Eleverna njuter av 
varje måltid som lagas och maten 
serveras med stor kärlek och om-
sorg. Oberoende av bakgrund och 
religion ger husmor dem alla samma 
moderliga kärlek och omsorg. 

Vi är tacksamma till Barn i Nöd för 
stödet och hjälpen till dessa unga 
kvinnor. Vi är så tacksamma att vi, 
tillsammans med er, kunnat göra 
denna skola möjlig. Vi tar också till-
fället i akt att tacka vår Herre, som 
bor mitt ibland oss, för att Han för-
verkligade vår vision och mission 
trots att vi har gått igenom svåra 
tider under pandemin. Vi kan verk-
ligen säga att det har varit kämpigt, 
men med vår Herres välsignelser har 
vi besegrat och vunnit kampen. 

Det är ett nöje att få betjäna dessa 
unga kvinnor och vi hoppas att vi 
kan fortsätta att genomföra ytter-
ligare många skolår med framgång. 
Det påminner oss om versen häm-
tad från Bibelns bok Kolosserbrevet 
3:15 ”Låt Kristi frid råda i era hjär-
tan, den som ni kallades till som lem-
mar i en och samma kropp. Visa er 
tacksamhet.”

Varma hälsningar från elever och lä-
rare genom 
Manoj Kami
Föreståndare på yrkesskolan

Grace Yrkesskola 
i Nagrakata, 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 
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
Hjördis Bodell, Hönö

Gratulation
Arne Johansson, Hönö, 87 år
Margaretha Ohlsson, Sävedalen, 80 år

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»


