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Kära faddrar och sponsorer!
Välkomna ni som är nya och får detta Nyhetsbrev för första gången! Ni kan vara
säkra på att det engagemang ni har för
människor i Rumänien, som har det svårt,
är mycket meningsfullt!
Tack för allt ni gav till jul i form av pengar,
julklappar och gåvor av alla de slag! All
omtanke och kärlek berör både oss som får
dela ut och dem som får ta emot.
Fattiga familjer får hjälp till jul

Vi tror att också den som gör uppoffringar och
ger, får känna glädje. Det är roligt att så många
barn är engagerade i att ge matkassar och julklappar!
På denna länk kan man få en liten glimt av FCEs
stora julfest strax före jul: https://
www.youtube.com/watch?v=7MVl1Kq44a0
På Juldagen och Annandagen samlades de ungdomar, som bor på stödboendet eller i egna
lägenheter till gemenskap med god mat och
familjekänsla. Det betyder väldigt mycket när
man inte har några andra anhöriga.
I FCEs familjehem bor sammanlagt tjugotre
barn förutom de anställda familjehemsföräldrarnas biologiska barn. I hemmet för funktionshindrade bor sju barn och ungdomar. Alla har
uppskattat jullovet med avkoppling och samvaro. Vardagen handlar mycket om skolarbete och
det kan vara tröttande. Som vi tidigare berättat
ställs höga krav på skolbarnen och de förväntas
göra mycket av skolarbetet hemma. FCE har
anställt lärare för att ge kvalificerad och individuell läxhjälp för våra

familjehemsbarn på eftermiddagarna. Det
känns oerhört viktigt att ge dem den möjligheten.
Barn från svåra förhållanden, som får en familj
och den omsorg de behöver, räddas från ett
miserabelt liv och får chans till uppfyllda drömmar i livet. Tack att ni är med och gör det möjligt!
Manu är en av pojkarna i ett familjehem i Marghita. Han berättar så här:
”Jag ska fylla 14 år och går i sjuan. Jag trivs i
skolan. Vi är ett gäng killar, som hänger ihop.
Jag gillar ämnen som historia, geografi och rumänska. Varje eftermiddag får jag läxhjälp. En
timme matte och en timme rumänska. Jag har
höjt mina betyg jättemycket, för innan jag kom
hit hade jag inget lärt mig. Jag gick till skolan
ibland när jag hade lust och jag lärde mig inte
läsa och skriva då. Ibland tänker jag på de andra
barnen i byn där jag kommer ifrån. De lär sig
inget. Det enda jag lärde mig var att stjäla.
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Ett par kvällar i veckan spelar jag fotboll. Vi är
ett gäng ungdomar från kyrkan, som spelar och
pappa är också med. Så går jag till Klubben två
kvällar i veckan och där gillar jag sport och lek.
Predikan är också bra om den inte är tråkig.
Jag skulle vilja bli fotbollsproffs eller bilmekaniker eller både och. Jag skulle vilja lära mig av
FCEs bilmekaniker, som mekar i verkstan här
under mitt rum och sedan kanske jag kunde
jobba där.
Jag var 10 år när jag kom hit och det blir fyra år
sedan i sommar. Då hade jag varit på en anstalt
i ett år. Den ligger i Oradea och man kan vara
där tills man blir 18 år. Man är instängd där.
Jag hade rymt hemifrån och en gång åkte jag
tåg ihop med tre andra killar till Cluj, men eftersom vi inte hade köpt biljetter, så blev vi avsläppta. Då hoppade vi på en järnvägsvagn,
men det var svårt att hålla sig fast på utsidan,
för det gick fort. Vi förde väldigt oväsen och
blev upptäckta. Snart blev vi tagna av polisen,
som förhörde oss och skickade oss till anstalten
i Oradea.
Mina föräldrar besökte mig där, men de kunde
inte ta ut mig. Vi hade kontaktpersoner på anstalten och när min sa att jag kunde få komma
till en familj i en organisation i Marghita, så ville
jag det. Jag tänker på mina föräldrar och syskon
och jag vill träffa dem.”

Manu

”En annorlunda jul
Vi reste till Marghita i Rumänien för att besöka
Karins pappa, som jobbar som volontär där och
vi tillbringade julhelgen tillsammans. Första
intrycket av Rumänien var att det är mycket i
landet som är eftersatt. Under tiden vi var där
fick vi följa med Arne i pågående verksamhet.
På kontoret höll ett gäng ungdomar, varav en
del vuxit upp på statliga barnhem, på att förbereda ”sarmale” en typ av kåldolmar, som vi
skulle dela ut följande dag. Det var fantastiskt
att se deras glädje, tilltro och tjänstvillighet i
deras hårda arbete hela den dagen ( och en del
av natten ). Att ge både av sin tid och kraft för
att hjälpa andra verkade vara en självklarhet.
När vi på julafton fick vara med och dela ut den
här maten till familjer i några av de fattiga delarna av staden var det en härlig känsla att få
bidra lite grann till de som verkligen behöver.
Man kunde tydligt se det romska folkets utsatthet och utanförskap. Vi fick en förståelse för
vad de som tigger i Sverige har för levnadsvillkor. Har man ingenting, gör man vad som helst
för att få några slantar i handen. Denna situation är självklart komplex och man kunde märka
en frustration hos flera medarbetare att förändringsarbetet för dessa människor går så långsamt.
Mitt i denna tuffa situation har det varit fantastiskt att se organisationens arbete, som har
förändrat så många människors liv. Alla ledare
vi mött har verkligen överlåtit sina hjärtan och
liv till de här barnen och ungdomarna. Flera har
offrat sin egen bekvämlighet för att hjälpa barn
att få en kärleksfull uppväxt och en bättre framtid. Barnen som får hjälp med läxläsning i After
Schoolprojektet, har fått möjligheten att komma vidare och få nya framtidsutsikter. Barnen
som fått komma in i familjehem har fått bli omhändertagna och omslutna av kärleksfulla föräldrar.

Vi känner en stor tacksamhet att vi fått ta del
av det här fantastiska arbetet och vi känner oss
berikade på många sätt. Vi kan varmt rekommendera både ekonomiskt stöd och ett kortare eller längre besök på plats.”

Allt gott till Er!
från

EFI Fadder / FCE

Karin Holmstén och Karin Lindberg

Rumänien med buss och flyg
15 — 23/10 2015
Besök EFI Fadder i Marghita och Caminul Felix i Oradea.
Fyra hela dagar i Rumänien. På vägen dit övernattar vi
centralt i Berlin och Bratislava. På hemvägen blir det ett
dygn i Budapest och flyg därifrån till Arlanda.
Vill Du veta mera?
Besök vår hemsida www.rumanienresan.se
eller ring: Lena Rommedahl, 036-130848

EFI Fadder blir EFI Fadder Insamlingsstiftelse
Vi har de senaste åren sett behovet av att förbättra vår organisation på många olika sätt. Sedan starten
av EFI Fadder på 1990-talet har EFI Fadder funnits som en del av Elimförsamlingen Askeby/Örtomtas
missionsarbete. Under åren som har gått sedan starten har arbetet vuxit och för ett par år sedan tog
Elimförsamlingen i Askeby/Örtomtas styrelse och senare församlingen beslutet att försöka skapa en egen
juridisk person för EFI Fadders arbete med en egen styrelse för att på ett bättre sätt kunna utveckla och
leda arbetet i Sverige.
I maj 2014 bildades EFI Fadder Insamlingsstiftelse och
stiftelsens ändamål är att ta emot, förvalta och administrera de ekonomiska medel och materiella resurser
som samlas in och sedan förmedla dem vidare till Fundația Creștină Elims verksamhet bland utsatta människor i Rumänien. I november blev vi godkända av Svensk Insamlingskontroll att få 90-konto och under
våren 2015 är tanken att vi skall flytta över allt till vår nya organisation och nedan skall vi så tydligt som
möjligt försöka beskriva vad dessa förändringar innebär för dig och vilka förändringar du ev. behöver
göra.

För dig som är fadder och betalar via din internetbank
Det du behöver göra är att du går in och ändrar det konto du för över pengarna till. Det konto du skall
använda från och med nu är bankgiro 900-4524. Du fortsätter använda samma givarnummer (OCR nr)
som du har haft sedan tidigare.
För dig som är fadder och betalar via inbetalningskort
Du kommer få nya inbetalningskort med rätt bankgironummer och släng för säkerhets skull gärna dina
gamla inbetalningskort om du har några.

Av utrymmesskäl så har våra
sponsorer det här nyhetsbrevet fått
flytta på sig och vi beklagar detta men
är oerhört tacksamma för deras stöd.

”Vad ni har gjort mot någon av dessa
mina minsta som är mina bröder,
det har ni gjort mot mig!”
Jesus

För dig som är fadder och betalar via autogiro
Vi kommer skicka ut ett nytt autogiromedgivande till dig och när du har sänt tillbaka det till oss fortsätter
allt som vanligt. Du kan också själv gå in via din internetbank och anmäla ditt autogiro. Har du inte autogiro
idag men vill passa på att gå över till autogiro kan du kontakta oss. Du finner kontaktuppgifterna nedan.
Om du vill sätta in en enstaka gåva, minnesgåvor, m.m.
Då skall du använda vårt bankgiro 900-4300. Tänk på att ange så mycket information som möjligt om det.
ex. gäller en minnesgåva, uppvaktning, vem det gäller så att det blir enkelt att sammanställa listor med
gåvogivare till anhöriga eller jubilarer.
Vad händer om jag råkar använda gamla kontonummer?
Vi kommer under en övergångsperiod, hela 2015, behålla våra gamla plusgirokonton, bankgirokonton och
bankkonton så skulle du av misstag använda dig av dem kommer pengarna att komma fram ändå men vi
hoppas att vi i slutet av 2015 kan avsluta dessa konton
Ny möjlighet att ge en enstaka gåva via Swish
Nu kan du använda mobiltjänsten Swish som de flesta bankerna erbjuder sina kunder för att
enkelt och smidigt på nolltid föra över pengar till EFI Fadder Insamlingsstiftelse. Det nummer
du då använder är 1239004300 d.v.s. 123 följt av vårt 90-kontonr. 900-4300. Gäller gåvan
något specifikt ändamål en uppvaktning eller dylikt ange det i meddelandefältet. Swish är en
bra verktyg att kunna samla in pengar på en gudstjänst/samling eller då du samlat lite vänner hemma och har berättat om arbetet och personer vill ge men inte har kontanter på sig.
Har du frågor kring dessa förändringar?
Vi vill gärna hjälpa dig så att den här förändringen går så smidigt och svara på ev. frågor som du har. Du är
då varmt välkommen att kontakta Daniel Zethson, ordförande för EFI Fadder Insamlingsstiftelse,
daniel.zethson@efifadder.se eller 070-740 13 43.
Vilka sitter i EFI Fadder Insamlingsstiftelses styrelse?
Daniel Zethson, Bankeryd, Sven-Eric Ekenberg, Värnamo, Christer Carlsson, Linköping, Anders Ekstedt, Linghem, Niklas Österholm, Borås och suppleanter är Hans Lundberg, Lammhult, Rolf Gustavsson, Värnamo och
David Elander, Örtomta. Vi ser gärna att vi kompletteras med fler, gärna kvinnor, så är du intresserad får du
gärna höra av dig så kan vi berätta mer om vad uppdraget innebär.
Kort om EFI Fadders ekonomi 2014
EFI Fadder samlade under 2014 in sammanlagt 3 427 000 kr och av dessa gick bara 3 % till administrativa
kostnader. Det är ett oerhört starkt argument för EFI Fadder. Dina pengar når fram. Detta tack vare
storartade ideella insatser från många fantastiska människor! Tack för ditt trogna stöd!
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