
  

  
   
    [Skriv text] 

 

Barn och Framtid 
www.barnochframtid.se           

Sätesadress:  
Barn och framtid  
Segelvägen 19 
263 52 Lerberget 

Ordf.: Ann Landén tfn 0701-487794              
E-post: ann@barnochframtid.se 

Sekr.: Birgitta Hellberg  
E-post: birgittah@barnochframtid.se                           

Org. nr: 802451-6661 

Kassör: Ulla-Maj Persson  
E-post: ullamaj@barnochframtid.se 

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554  
Swish: 1230498964 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2019 

För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 
 
Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2019 fortsatt att ge stöd till utsatta och 
ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen Pandita Ramabai Mukti Mission, C.S.I. Home of 
Abdundant Life och Vimala Orhpahanage i Indien. Föreningens verksamhet bygger helt på 
frivilliginsatser. 
 
Faddrar, medlemmar och övriga givare har under året bidragit till att ge barnen ökad livskvalitet, 
trygghet, säkrare miljö samt bra skolgång. Föreningen har även bidragit till att barnen efter avslutad 
skolgång ges möjlighet till fortsatt utbildning utanför barnhemmet och därmed lämna barnhemmet med 
förutsättningar att i framtiden vara självförsörjande. Under årens lopp har alt fler barn getts möjlighet till 
högre studier, något som styrelsen ser som mycket positivt. 
 
Vid årets slut, 2019, hade föreningen 120 betalande medlemmar. Medlemsantalet har ökat med 20 
personer jämfört med förra året. Medlemsavgiften för 2019 var 100 kr per år. Antal fadderfamiljer var 
160 och antal fadderbarn var 196. Dessa fördelade sig på de tre barnhemmen enligt följande: 84 barn i 
Pandita Ramabai Mukti Mission, 48 barn i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 64 barn i Vimala 
Orphanage. 
 

Fadderavgift och inbetalningar 

Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2019 uppgick till 150 kr per månad. 

  

Årsmöte 2019 

Vid föreningens årsmöte den 17 mars 2019 valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ett 
konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet. 
 

Styrelsen och dess ansvarsfördelning 

Ann Landén, ordförande 
Pia Lidwall, vice ordförande 
Birgitta Hellberg, sekreterare 
Ulla-Maj Persson, kassör  
Isabell Pettersson, ledamot 
Nima Tahmoury, ledamot 
Birgitta Pålsson, ledamot 
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Styrelsemöten 

Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. 
 

Revisorer 

Claes-Erik Ivarsson, sammankallande 
Hans Ward 
Claes-Göran Carlson, suppleant 
 

Valberedning 

Åsa Dencker, sammankallande  
Adrian Wallenholm 
 

Fadderansvariga 

Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit: 
Pandita Ramabai Mukti Mission – Caroline Salvigsen, Bengt Arvidsson och Birgitta Pålsson.  
Vimala Orphanage - Johanna Nilsson.  
C.S.I Home of Abundant Life Chingleput - Isabell Pettersson. 
 

Barnhemsverksamheten  

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Verksamheten på Mukti Mission har under 2019 fortsatt med goda resultat. Barnen har varit mycket 
ambitiösa i sina studier på alla nivåer och lyckats bra vid sina examinationer. Mukti ligger högt i den 
nationella examinationsrankingen. Några av de äldre flickorna har avslutat sina studier och har fått 
anställningar.  
Barnens hälsa prioriteras och på Mukti's lilla sjukhus har det funnits möjlighet att behandla 
barnsjukdomar och mindre allvarliga åkommor, vid allvarligare tillstånd behandlas barnen på närbelägna 
större sjukhus. Mukti's tandklinik har haft regelbundna kontroller av barnens tänder. Personalen på 
Mukti har fått utbildning för att bättre kunna hjälpa barnen att bearbeta svåra upplevelser som en del av 
barnen bär med sig från tidigare i livet. 
Under skolloven har Mukti anordnat resor både i utbildningssyfte och för rekreation och nöje. Många av 
barnen har deltagit i sportarrangemang och tävlingar av olika slag. På söndagseftermiddagarna har varje 
familj en utflykt till olika platser på gångavstånd där barnen kan leka, tävla och få utlopp för sin energi.   

 
Under 2019 har arbetet med uppförandet av en mur kring Mukti’s stora landområden fortgått. Behovet 
för ytterligande byggande av muren är fortsatt mycket angelägen eftersom det annars är stor risk att 
delar av marken tas i besittning till följd av illegal landexploatering. En mur runt hela landområdet skulle 
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innebära en ökad trygghet för barnen att röra sig fritt på området. Ett universitet, vilket man hoppas på 
att få till stånd, kräver att området är omgärdat av en mur. 

 

Vimala Orphanage 

2019 var Sr. Mary Prakash’s första år som föreståndare för Vimala och samarbetet mellan Sr. Mary 
Prakash och barnhemsanvarig, Johanna Nilsson, har fungerat bra. 
Samtliga barn har studerat hårt och klarat sina examinationer. När det har närmat sig 
examinationsperioder så har skolarbetet prioriterats varpå barnens andra aktiviteter har blivit inställda. 
Aktiviteter som barnen har utövat är bland annat sömnad, datoranvändning, dans, blåsorkester, med 
mera. Vimala har anordnat utflykter för barnen och en del av barnen har deltagit i Röda Korset för 
juniorer.  
Det ekonomiska stödet till Vimala under året 2019 har varit studiemedel för grundskola, gymnasienivå 
samt eftergymnasial nivå/universitetsnivå. De som studerat på universitetsnivå studerat inom ämnen 
såsom sjukvård, ekonomi, apotek, lantbruk, engelsk litteratur, lärare, laboratorieteknik. 
Var tredje månad har samtliga barn genomgått hälsoundersökning. Vid sjukdom får barnen alltid 
medicinsk hjälp av läkare och om barnen mår psykiskt dåligt erbjuds de samtalsstöd. 
Under året som gått har det även firats födelsedagar genom uppvaktning med presenter och något sött 
att äta samt bön för det nya året. 
 
 

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 
Under det gångna året har vårt samarbete med Home of Abundant Life fortsatt i vanlig form. 
Föreståndaren Priscillas son har tyvärr varit sjuk och därför har kommunikationen under hösten 2019 
blivit lite lidande. Men efter jul började det bli bättre.  
Totalt sponsrar Barn och Framtid 48 barn på Home of Abundant Life. 26 barn bor på barnhemmet och 
går i skola i Chingleput, denna skola ligger precis bredvid barnhemmet, vilket är väldigt bekvämt för 
barnen. 22 barn är äldre och studerar vidare på andra skolor i närheten av Chingleput.   
Utan Barn och Framtids stöd, skulle de äldre flickorna inte ha möjlighet att studera vidare efter 
gymnasiet. Styrelsen har ansett att det är en viktig prioritering och har därför skapat en separat fond för 
vidarestudier till Home of Abundant Life.  
Det är billigare att studera vid ett statligt universitet, men mycket svårare att bli antagen till de 
universiteten. De statliga universitetsutbildningarna, anses också bättre och man har lättare att få ett bra 
arbete. Om man vill bli undersköterska så kostar det ca 1250 kr per år på en statlig skola, jämfört med 
4300 kr på en privat skola. Därför jobbar föreståndaren och barnen väldigt hårt för att kunna komma in 
på de statliga utbildningarna. 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi finns redovisad i resultat- och balansräkningen. 
Faddergåvorna och gåvor till barn som har högre studier skickas oavkortade till barnhemmen varannan 
månad. 
Övriga insamlade medel reserveras för att ge stöd till barnhemmen enligt deras önskemål. Ofta börjar 
det med en förfrågan och sedan följer ett riktat projekt. Pengarna finns säkrade på ett konto och när 
projektet aktualiseras sker utbetalning i omgångar enligt överenskommelse med barnhemmet.  
 

Insamlingar 

Under det gånga året har nedan evenemang ägt rum, därtill har flera donationer skänkts till 
föreningensverksamhet.  
 

Höganäs församling 

Höstbasaren  

Höstbasaren anordnades av Höganäs Församling. Det är en trevlig tillställning som har blivit en tradition. 
Vid höstbasaren serverades kaffe och våfflor, det hölls flera lotterier, där var försäljning av hantverk, 
fikabröd, kakor, med mera samt en avslutande auktion. Alla insamlade medel gick oavkortat till 
föreningen och uppgick till fantastiska 29 572kr.  
Privatpersoner och Företagare i Kullabygden bidrog med gåvor till auktion och lotterier. Vi vill rikta ett 
stort tack till Höganäs församling och alla de frivilliga som hjälpte till med såväl kaffe -och våffelservering 
som lotteriförsäljning samt alla företagare och privata donatorer för gåvor som sammantaget bidrog till 
skänkta summa.   
 

Kollekter och Gåvor  
Under året har kollekter tagits upp i Höganäs församling till förmån för Barn och Framtid till en summa av 
7112 kr. Vi vill rikta ett stort tack till Höganäs församling för dessa kollekter och gåvor. 
 

Hantverk i trä 
Sedan 2018 har Therése Åkerholm i Höganäs tillverkat träkors där behållningen oavkortat går till 
föreningen för Barn och Framtid. Under 2019 har det inbringat 2150 kr. Ett stort tack till Therése 
Åkerholm för denna gåva. 

 

Lagadalskyrkan 

Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har under året skänkt 20 000 kr till studiefonden i Chingleput. 
Vi vill rikta ett stort tack till Lagadalskyrkan för gåvan till barnhemmet.   
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Brunnby församling  

Brunnby församling har bidragit med gåva på 1583 kr till föreningens verksamhet. 
Vi vill rikta ett stort tack till Brunnby församling.  
 

Skättekärr 
I Skättekärr hölls ett lotteri till förmån för barnhemmet i Vimala vilket inbringade 1000 kr 
Vi vill rikta ett stort tack till Skättekärr. 

 

Privata donationer  

Under året har föreningen också fått in många privata gåvor. En stor del av de privata donationerna, 
22 250 kr, var riktade till förmån för det pågående uppförandet av en mur/stängsel runt Muktis 
markområde för att skydda detta från obehörigt intrång.  
Många faddrar bidrar dessutom med extra gåvor till utbildningskostnader, födelsedagar och julklappar 
vilket är mycket uppskattat av barnen. 
Vi vill tacka samtliga för era extra gåvor! Tack vare dessa gåvor kan vi ge barnen det där lilla extra som 
skapar glädje och som stärker känslan kring en hoppfull framtid.   
 

Utökad samverkan 
Styrelsen är glada för möjligheten att utöka samarbetet med Höganäs församling. Under året har ett 
samverkansavtal tagits fram.  
 
Styrelseledamöter från Barn och Framtid har informerat om föreningen vid ett Rotarymöte i Laholm. 
Genom att sprida kunskapen om föreningen till andra organisationer och föreningar med mera hoppas 
att vi att vi kan nå ut till fler som kan finna intresse av att delta i föreningen.  
 

Slutord 
Alla som är engagerade i föreningen arbetar ideellt. Vi bidrar med våra kunskaper från olika områden i 
yrkeslivet och övrigt. Det som förenar oss är viljan och drivkraften att med vårt engagemang hjälpa barn i 
ett land med sämre förutsättningar än de vi har i Sverige.  
Behoven i Indien är fortfarande stora och styrelsen välkomnar fler medlemmar som aktivt engagerar sig i 
föreningen genom olika uppdrag. Detta är angeläget för att säkra återväxten och därmed föreningens 
framtida existens!  
 
Vi är glada och stolta att ha kontaktansvariga för de tre barnhemmen som själva har nära kontakt och 
stor kunskap om Indien och om barns villkor där. Isabell, Johanna, Bengt, Caroline och Birgitta har alla 
gedigna kunskaper om Indien. 
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Johanna Nilsson har efter 6 år av fantastiskt arbete med barnhemmet i Vimala valt att lämna posten. Ett 
stort tack till Johanna för hennes engagemang och gedigna arbete.   
 
Vi söker nu en ny barnhemsansvarig till barnhemmet i Vimala. Vi hoppas att ni medlemmar och faddrar 
kan hjälpa föreningen att hitta en ny barnhemsansvarig. En ny barnhemsansvarig för Vimala kommer få 
de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas dels via Johannas stöd och förmedling av upprättade 
kontakter och dels via Isabell, Bengt, Caroline och Birgittas stöttning, tips och hjälp så länge det behövs! 
 
Josefina Klang som har ansvarat för Barn och Framtids hemsida lämnar sin post efter 5 år av fanatiskt 
arbete. Ett stort tack till Josefina för allt arbete hon har lagt ner på hemsidan. 
 
 Vi söker nu en ny webbansvarig. Vi hoppas att ni medlemmar och faddrar kan hjälpa föreningen att hitta 
en ny webbansvarig som med Josefinas hjälp kan ta över ansvaret. 
 
Ett tack till alla medlemmar och faddrar för visat intresse och engagemang samt för det förtroende som 
visats styrelsen under verksamhetsåret. Tack vare er ges fler flickor möjlighet till utbildning vilket gör att 
deras självständighet blir större. Varje krona gör nytta för flickorna på barnhemmen. 
 
Ett varmt tack förmedlas från barnhemmen till alla de som på olika sätt bidragit till årets arbete till stöd 
för barn i Indien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
   
    [Skriv text] 

 

Barn och Framtid 
www.barnochframtid.se           

Sätesadress:  
Barn och framtid  
Segelvägen 19 
263 52 Lerberget 

Ordf.: Ann Landén tfn 0701-487794              
E-post: ann@barnochframtid.se 

Sekr.: Birgitta Hellberg  
E-post: birgittah@barnochframtid.se                           

Org. nr: 802451-6661 

Kassör: Ulla-Maj Persson  
E-post: ullamaj@barnochframtid.se 

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554  
Swish: 1230498964 

 

Höganäs / 2020 

 

 

 

 

 

Ann Landén  Pia Lidwall  Birgitta Hellberg Ulla-Maj Persson 

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare  Kassör 

 

 

 

 

 

 

Nima Tahmoury Isabell Pettersson Birgitta Pålsson 

Ledamot   Ledamot  Ledamot 

  


