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Redaktör nyhetsbrev 

Marie Strålfors 

mast18@handelsbanken.se 

 

Vill du prenumerera på  

vårt nyhetsbrev? Mejla! 

 

Barnen på Bibbi Daycare – första förskolan i Rwanda. Hör och se mer från verksamheten under vår medlemsträff/julfika. 

tidigare år – bra för både miljön och fondens ekonomi. Och det 
finns flera fina motiv att välja mellan.  
 
Vi hoppas också att ni som bor i Stockholmstrakten även vill delta i 
vår julfika den 6 december.  Vi ser så mycket fram emot att träffas. 
 
Anne von Knorring Outters, ordförande FadderbarnsFonden 

Tid för julmys, eftertanke och gemenskap 
 

Första snön har fallit i nästan hela landet och kylan smyger sig nära. Kallt är det också på många olika sätt 
runt om i världen just nu och ibland kan det kännas hopplöst. Men det är då vi ska komma ihåg att vi 
tillsammans kan göra skillnad. Kanske kan vi inte lösa alla problem och svårigheter, men vi kan i alla fall göra 
livet lite lättare för många barn runt om i världen. 
 
Tack för att ni är med och bidrar! 
 
Det finns många olika sätt att stödja oss – exempelvis genom att starta en stående överföring till oss och bli 
månadsgivare, skänka en julgåva, starta en insamling till förmån för oss eller köpa våra jul- och högtidskort. 
 
Julkorten är det hög tid att beställa nu när julen står inför dörren. I år säljer vi ut vårt lager med kort från  



 
 

  

Välkomna till vårt julfika för medlemmar 
 
Vi hälsar alla våra medlemmar hjärtligt välkomna på julfika i Stockholm tisdagen 6 december. 
 
Under kvällen kommer vi fika tillsammans och lyssna till Bibbi Hjalmarsson som varit med och grundat Bibbi 
Daycare – den första förskolan i Rwanda. Bibbi är nyss hemkommen från sin senaste resa dit och delar med sig 
av bilder och berättelser. Vi kommer även erbjuda försäljning av våra julkort. Och kanske blir det även ett 
jullotteri?! 
 
Varmt välkomna! 
 
Plats: Vi möts upp hos vakten i entrén på Handelsbanken, Blasieholmstorg 11  
Tid: Tisdagen 6 dec från kl. 17.00-ca 18.30. 
 
Anmäl dig via fadderbarnsfonden@handelsbanken.se senast 4 december. 
 
Julfikat är kostnadsfritt för våra medlemmar. Önskar du ta med gäst så swishas en liten summa till fonden på 
plats. 
 

 

 
 
 

  
Ge en extra vintergåva 
 

Behoven är på många håll större än på länge. Om du har möjlighet att höja din stående överföring till 
fonden alternativt ge en extra vintergåva så tar vi tacksamt emot ditt bidrag. Tipsa gärna dina kollegor 
om vår verksamhet. 
 
 

 
Bli månadsgivare 
 

En stående överföring öppnas enklast via Internettjänsten. 
Vårt kontonummer är 84 902 515 
Som mottagar-ID vill vi ha ditt namn 
 
När du lagt upp din överföring så meddela oss via 
fadderbarnsfonden@handelsbanken.se så lägger vi in dig i  
vårt medlemsregister.  

Ge en vintergåva 
 

Du kan antingen swisha oss din gåva eller göra en 
överföring till fondens konto. 
 
Swish: 123 503 97 89 
Kontonummer: 84 902 515 
 
Ange gärna Vinter som text. 
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Dags att beställa årets julkort – välj mellan flera motiv 
 
I år erbjuder vi inget nytt kortmotiv utan ni får chansen att köpa julkort från tidigare år som vi har på lager. 

Alla kort har motiv som är framtagna unikt för FadderbarnsFonden. Överskottet från försäljningen går som 
vanligt oavkortat till barn runt om i världen. Genom att du beställer våra julkort kan vi hjälpa fler barn! 

Alla kort är dubbelvikta och levereras med vitt kuvert. Korten har texten ”God Jul och Gott Nytt År” tryckt på 
insidan. Vi har även en del kort med engelsk text – mejla oss så ska vi försöka hjälpa till. 

Priset är 15 kr/st inkl. moms och frakt.  

Så här beställer du: 

Mejla oss på fadderbarnsfonden@handelsbanken.se och uppge: 
 

• Antal kort du önskar köpa  

• Vilka motiv du önskar på korten (går bra att mixa) 

• Ditt namn och adress 
 
Vi mejlar dig betalningsuppgifter när vi bekräftat din beställning. Korten skickas ut löpande. 
 
Vi tar emot beställningar från kontor och avdelningar i Handelsbanken enligt samma rutin som ovan. 
 
Det kommer även erbjudas chans att köpa våra julkort under julfikat 6 december. 
 
Tack för att ni är med och stödjer fonden! 
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Ett axplock av vad som hänt sen sist… 
 

 

Generös auktion till förmån för fonden 
 
Så glada vi blev när vår tidigare Handelsbankenkollega Kjell Ormegard bestämde sig 
för att auktionera ut en bronshäst till förmån för Handelsbankens FadderbarnsFond.  
 
Han gjorde upprop för auktionen i Facebookgruppen ”Handelsbankens Vänner” och 
när auktionen stängde låg högsta budet på en så ansenlig summa att Kjell bestämde 
sig för att även sälja sin andra häst till förmån för oss. På så sätt fick auktionen ett 
riktigt lyckligt slut - med två glada nyblivna hästägare och med ett fint bidrag till 
FadderbarnsFondens verksamhet. 
 
Det här är inte första gången Kjell bidrar till Fonden genom försäljningar – tidigare har han bland annat sålt en 
träbåt till förmån för fonden – även den historien fick ett riktigt fint slut då köparen valde att betala mer än 
begärt pris för att på så sätt stödja fonden.  
 
Tack Kjell för de fina initiativen! 
 
  

Hälsokontroller och stöd till tibetanska barn i Sonada 
 
Barnen i Sonada, Indien, har fått 
genomgå hälsoundersökningar – 
bland annat för Hepatit B.  
 
Shenpen Tibet Aid som fonden 
stödjer stöttar barnen i skolan 
med bland annat mat, regel-
bundna hälsokontroller och 
mediciner när det behövs. 
 
 

Långtradare med förnödenheter till utsatta i Rumänien 
 
En varm sommardag var representanter från bl.a. FadderbarnsFonden på plats 
hos Stiftelsen Brödet och hjälpte till att packa en enormt stor långtradare med 
kläder, leksaker, möbler och sjukhusutrustning. Långtradaren for sedan iväg till 
tre destinationer i Rumänien. Tack till er som bidragit och till er som hjälpte till 
med packningen! 
 
Insamling till nästa ivägskick pågår löpande och för att bidra kan du kontakta 
Lena Åkerlund på tel 070-2545233 för överenskommelse om tid (överlämning i 
Stockholm).  
 
Lena hälsar också: 
- Under november månad får man gärna komma med mjukdjur och mindre 
leksaker som är i gott skick och som kan vara lämpliga som julklappar, så kan vi 
skicka dem vidare till barn som lever under svåra förhållanden. Vi skickar via post 
så att de hinner komma fram till jul.  

 
 
 

Ta hand om er i novembermörkret och glöm inte bort att sprida ljus och glädje! 


