
Kära faddrar och sponsorer! 
 
Tack alla ni generösa människor, som på olika 
sätt bidragit till en fin juletid för våra barn 
och ungdomar! 
Du vet väl att du, genom att vara fadder eller 
sponsor, är med och ger livskalité till sådana 
som varit utdömda och chanslösa?! Med din 
gåva, ditt bidrag gör du skillnad! 
Tack till dig, som troget gett under en längre 
tid och välkommen till dig, som är ny fadder 
eller sponsor! 

Julfest 
 
FCE:s julfest samlade ca 300 personer, så 
”Elimfamiljen” är stor och festen hölls 
självklart i Klubben. Det var en härlig 
atmosfär av julstämning, som 

förgylldes av glädjen över att få träffas. Tex 
de barn, som bott på Casa Albă, älskar att 
träffas och det är roligt att se hur de växer 
och utvecklas i de familjer de nu tillhör! 
 
Ett viktigt inslag i en rumänsk julfest är sång 
och musik och denna gång fick vi besök av 
Adi Gliga med band. http://youtube.com/
watch?v=d205_WkDdsU. Han reser i världen 
med ett starkt och ödmjukt vittnesbörd om 
ett förvandlat liv. Eftersom han vuxit upp på 
barnhem och lyckats i livet, ger han hopp till 
andra övergivna barn och ungdomar och de 
känner att han förstår dem. 
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Vi saxar från en av volontärernas nyhetsbrev.  
 
” Kära vänner,  
Hoppas ni haft en fin jul-och nyår! Det har jag 
haft här! På Juldagen jobbade jag på 
stödboendet och tillsammans med min 
kollega Maria samt med hjälp av ungdomarna 
ordnade vi ett fint och uppskattat firande. En 
del av de ungdomar som hade flyttat ut 
tidigare under året var också med. Trots att vi 
var ett trettiotal så kändes det väldigt 
familjärt. Härligt! På Annandagen hade vi 
julfest på ungdomsgården Klubben med 
julmat, lekar och film. Det blev också 
uppskattat!  
 
Det är fantastiskt att se hur mycket som 
faktiskt hänt med våra ungdomar, bara det 
senaste året. Istället för den hierarki som 
förut rådit emellan dem håller de nu på att 
mer och mer bli en grupp vänner som bryr sig 
om varandra. Det är så många av dem som 
blivit så nedtryckta och det är härligt att se 
att de nu steg för steg börjar resa sig och 
börjar förstå att de har ett värde!  
Vi hade en fin stund innan tolvslaget på 
Nyårsafton då var och en fick tillfälle att säga 
vad som varit bra och också jobbigt med året 
som gått! Alla var så ärliga och seriösa, ingen 
skrattade utan det enda som hördes var 
uppmuntrande kommentarer.  

Lika underbart som det är att se de positiva 
förändringarna bland de vi har i ”vår vård” så 
är det  smärtsamt att se dem, som av olika 
anledningar valt att ställa sig utanför. Där ser 
vi tyvärr bara negativa förändringar! Den 
senaste tiden har verkligen fått mig/oss att 
inse vilka faror som faktiskt finns ”där ute”. 
Det vi i praktiken räddar dessa ungdomar 
ifrån är ett liv på gatan, kriminalitet och 
prostitution. Det är skrämmande att se och 
höra hur många rumänska fd barnhemsflickor 
som är utsatta för trafficking i alla dess 
former! ”                                                                                                          
      Sofia Gustafsson 

Bussresa 
 
"Tidigt på morgonen den 14 September 2011 
satte vi oss på bussen, jag, min lillebror och 
våra föräldrar. Rumänienresan hade börjat! 
Detta var min första långa bussresa, men 
absolut inte min sista. Och även om 
Rumänien var huvudmålet så gav resan på 
vägen ner och hem väldigt mycket. Att få se 
alla fantastiska platser och städer under 
resan var otroligt! Det blev också en härlig 
gemenskap och sammanhållning i gruppen 
och man fick flera nya vänner!  
För mig var denna resan en fantastisk 
upplevelse och den har betytt mycket. När 
man får träffa alla underbara människor, som 
arbetar och lägger sin liv till att hjälpa och 
finnas för andra, då ser man vad som 

Ett av familjehemmen på julfesten 



egentligen är viktigt i livet. Det var 
oerhört inspirerande att höra hur arbeten 
har växt fram och hur Gud har varit med och 
välsignat på så många sätt.  
Besöken vi gjorde på Caminul Felix, Casa 
Minunata, Theranova och i Marghita är 
verkligen svårt att sätta ord på. Att få se och 
höra om alla de människor, som fått sina liv 
förvandlade tack vare en protes, en ny 
familj, en skola att gå till eller ett hem, det 
berör djupt! Att göra denna resan gav i alla 
fall mig något att fundera på. Vad kan jag 
göra för dessa människor? Hemma lever jag 
i ett överflöd om jag jämför med dem. Att vi 
är på samma jord, under samma himmel, 
med samma Skapare, men har det så olika är 
svårt att förstå. 
Jag rekommenderar resan varmt!” 
                                                                                                                 
      Emma Andersson, Falköping 

 

Du är viktig! 
 
Vi är tacksamma för alla som kommer till 
Marghita och hjälper till på olika sätt! 
Du som inte har den möjligheten är lika 
viktig! Du kan stödja arbetet genom att vara 
en gåvogivare och du kan intressera och 
inspirera andra för samma sak! Att vara med 
och rädda ett barn är en stor sak! 
 
 
 

Vi vädjar ännu en gång till er, som kan tänka 
er att få detta nyhetsbrev endast som e-post 
istället för att få det upptryckt och skickat på 
posten. Skriv till fadder@efifadder.se!  Som 
ni vet sköts allt arbete med insamlingsarbete 
och faddersystem av frivilligarbetare och det 
gör att EFI Fadders administrativa kostnader 
är extremt låga! Hjälp oss hålla kostnaderna 
nere, så att din gåva kan gå direkt till arbetet 
med barnen! 
 
 
I Rumänien är det en kall och snörik vinter 
och det gör att de fattiga och utsatta har det 
ännu svårare! 
Vi vet att de täcken och vinterkläder vi 
delade ut till jul har varit till hjälp för många 
fattiga familjer. 
Det är också tacksamt med de matpaket vi 
kan ge till behövande, men vi skulle vilja 
göra så mycket mer... 
  
Vi önskar er alla en god fortsättning på det 
nya året! 
Varma hälsningar EFI Fadder 

Ge via autogiro!  
 
Det smidigaste sättet att ge till EFI Fadder är att ge via 
autogiro! Det belopp du bestämmer kommer då auto-
matiskt dras från ditt konto varje månad och föras 
över till EFI Fadders konto.  
 
Är du intresserad kontaktar du vår kassör på 013 
142763 eller christercarlsson@telia.com, så sänder 
han dig Bankgirocentralens blankett, som du fyller i 
och lägger på brevlådan.  
 
Vi rekommenderar dig detta alternativ. Du kan natur-
ligtvis avsluta ditt givande via autogiro när du själv vill.  
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EFI Fadder              
Elimförsamlingen           

Ljungstorpsvägen 16                       

585 62 Linghem               

E-mail: fadder@efifadder.se 

Hemsida: www.efifadder.se 

Tel: 070-561 19 06 

FCE Rumänien        
Str. N. Balcescu nr. 79 

415 300 Marghita 

Jud. Bihor Rumänien  

E-mail: herculaneinfo@yahoo.se  

Tel: 0040-259 363 570                    

Fax: 0040-359 407 833 

Adresser 

Extragåvor Plusgiro 
37 16 63-6 

Bankgiro 
5353-6439 

Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner på olika orter I Sverige följer      
arbetet på nära håll och svarar gärna på frågor 
 

Askeby, Örtomta: David Elander .................. 013-76064  

Göteborg: Ulrika LeHir  ............................. 031-48 12 75 

Jönköping: Henrika Ivansson  ................... 036-71 55 79 

Karlskrona: Laila Danielsson  ..................... 0455-299 57 

Kungsör: Carina Manner  ........................ 073-682 45 43  

Lammhult: Hans Lundberg  .................... 0472-26 04 19  

Linköping: Lisa Josefsson  ....................... 013-340 01 32 

Ludvika: Liselott Jirènius  ........................... 0240-183 38 

Malmö: Cecilia Axelsson  .......................... 040-21 08 11  

Mariestad: Görel Karlsson  ........................ 0501-144 32 

Norrköping: Samuel & Maria Nilsson   ... 011-345 11 70 

Nyköping: Tomas & Carolina  Ström  ...... 0155-28 46 13 

Osby: Anders Olsson  ................................. 0479-106 55 

Sandviken: Börje Ersson  ........................... 026-25 0192 

Skillingaryd: Gullvi Johannisson  ............... 0370-702 33 

Söderköping: Louise Stenerås ................... 0125-411 41 

Värnamo: Karl-Erik "Kea" Svensson  .......... 0370-147 97 

Örebro: Mats & Maj-Britt Svensson ......... 019-12 64 55 

Ekonomiska frågor? 

Ring vår kassör Christer Carlsson .............. 013-14 27 63 

Nyhetsbrev EFI Fadder 
Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 013-751 00 

Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år 

”Vad ni har gjort mot någon av dessa  
mina minsta som är mina bröder,  

det har ni  gjort mot mig!”  
Jesus 

Tack till våra     
sponsorer 

Askeby Grävservice 

”Elever hjälper Elever”, Bankeryd/ 
Jönköping 

Fergas 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Filippos Second Hand Osby 

Fogless International AB 

Simon Kök & Bygg 

Lammhults Möbel AB 

Nikolaussons Plåtslageri AB 

Magasinet Secondhand, Linghem 

Steelform Scandinavia AB 

Odins Elektriska 

Silverstone AB 

Öppen Hand, Nyköping 

Skogakyrkans Secondhand, 
Kungsängen 

Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad 

El och Konstruktion AB, Stockaryd 

Rikana Produktion AB, Hillerstorp 

Gunnars Tråd AB, Hillerstorp 

Colle´ns Bilservice, Stockaryd 

Holst Åkeri, Sävsjö 

Magnussons Snickeri, Stockaryd 

Magnussons Bilskola, Linköping 

Agape Second Hand, Lidköping 


