
Kära Loki-fadder!
Det är med stor glädje vi välkomnar 
dig till Barnmissionens fadderfamilj! 
Nu har familjen växt och arbetet i 
Emuriakin som fortsatt står under 
ledning av Kea och Birgitta Arnlund 
har fått sitt hem hos oss. För att arbe-
tet skall kunna fortsätta att drivas och 
utvecklas är det mycket viktigt att ni 
givare fortsätter ert givande genom 
Barnmissionen. Det är ett trossteg för 
oss att bli huvudman för detta arbete 
och vi vädjar om ert fortsatta stöd.

Loki-fadder   
För att administrationen skall bli så 
effektiv som möjligt och att vi skall 
kunna hantera er som har haft olika 

fadderskap genom MAF till arbetet i 
Emuriakin, har vi skapat en gemensam 
faddergrupp som vi kallar ”Loki-fad-
der” Vi använder ordet Loki eftersom 
vårt arbete finns i staden Lokichoggio. 
I den här gruppen ligger ni som ger bi-
drag som skolfadder, till byutveckling, 
sjukvård, kvinnoprojekt mm. Allt ar-
bete är som vanligt, skillnaden blir att 
Barnmissionen tar ett budgetansvar 
vilket skapar trygghet för arbetet i fält. 

Vi vädjar om att så många som  
möjligt går över på autogiro
Vill vi uppmana er som idag skänker 
gåvor manuellt via plusgiro eller bank-
giro att övergå till autogiro. Genom att 
göra det minskar vi kostnaderna för 

administration och sparar miljön. En 
annan viktig aspekt är tryggheten i ar-
betet då vi vet hur mycket pengar som 
kommer varje månad. Ni kan använda 
den bifogade autogiroanmälan och 
återsända i svarskuvertet. Vi kommer 
då att göra första dragningen av 
pengarna sista bankdagen i januari 
månad. 

Ni som har autogiro genom MAF
Ni som redan är autogirogivare hos 
MAF till arbetet i Emuriakin (Loki), 
skall veta att sista dragningen av 
pengar från MAF till arbetet görs nu 
i december, därefter stänger MAF ert 
autogiro. Det är därför mycket viktigt 
att ni snarast fyller i den bifogade 
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auto giroblanketten och återsänder 
den i det bifogade kuvertet, så vi kan 
starta er autogirobetalning till Barn-
missionen. Pengarna kommer att dras 
från ert konto sista bankdagen varje 
månad och första dragningen blir i 
januari. Fyll i alla uppgifter, även hur 
beloppet ni vill skänka varje månad. 

Inbetalningskort 
För er som inte önskar autogiro skickar 
Barnmissionen ut inbetalningskort två 
gånger om året. Inbetalningskorten 
är märkta med den månad som betal-
ningen gäller och har OCR- nummer så 
vi vet att gåvan gäller ”Loki Fadder”. Vi 
skickar inbetalningskorten i november 
och maj månad till er.

Enskilda gåvor
Det finns en den del av er givare som 
gett gåvor några gånger om året. 
Det kan vara både stora och små gå-
vor från företag, föreningar, skolor, 
församlingar privatpersoner mm. Ni 
hamnar nu också i Loki gruppen och 
får era inbetalningskort två gånger om 
året.

Information
Med detta brev bifogar vi Barnmissio-
nens tidning som också är vår årsbe-
rättelse, så ni kan lära att känna vårt 
arbete. I framtiden kommer vi skicka 
information till er varje kvartal. Ni får 
en större tidning (vår årsberättelse), två 
mindre tidningar med uppdateringar 
från våra arbeten runt om i världen 
samt en jul-CD där vi sammanfattar 
året som gått. I våra tidningar kom-
mer det att finnas en sida som heter 
”arbetet i Loki” och det är där ni finner 
rapporter om det ni understödjer. Vi 
kommer också i början av året att upp-
datera Barnmissionens hemsida www.
barnmissionen.se med information om 
vårt arbete i Loki. Sedan kommer vi att 
uppdatera vår webbshop www.barn-
missionen.se/shop med de saker man 
kan köpa som stödjer arbetet i Loki. 

Till sist vill jag uttrycka min glädje 
och tacksamhet att detta fina arbete 
i Emuriakin nu står under Barnmis-
sionens huvudmannaskap. Arbetet 
passar så väl in i vårt fokus på barn, 

deras familjer och vår vision som är 
”En värld där alla kan leva ett värdigt 
liv”. Som jag skrev tidigare är detta ett 
trossteg för oss och det är viktigt att ni 
som plikttroget burit upp detta arbete 
fortsätter ert givande. Har ni några frå-
gor är ni alltid välkomna att kontakta 
oss på Barnmissionen.

Med önskan om en välsignad jul och 
ett gott nytt år!

Bo Wallenberg 
Generalsekreterare 
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