
Kära faddrar och sponsorer! 

”När jag ser tillbaka på vad som hänt de 20 år 
som EFI Fadder/FCE funnits i Rumänien blir 
jag djupt rörd av människors givmildhet. När 
ett hjälparbete bygger på frivilliga gåvor, 
lever man alltid med risken att pengarna inte 
räcker till. Jag ser ändå tydligt att Gud har 
och har haft allt i sin hand hela tiden. 

Vi har nu hamnat i en svacka, då det inte 
kommer in tillräckligt med pengar. Det akuta 
behovet tror jag helt och fullt att vi med hjälp 
av er alla kan fylla, men sedan börjar arbetet 
med att se till att vi har tillräckligt med 
resurser så det räcker för varje dag. 

Min vädjan till dig är att göra allt för att i din 
omgivning sprida det akuta behovet och 
sedan komma med idéer hur vi kan stärka  
upp ekonomin för framtiden så fort som 
möjligt! Företag som sponsrar är suveränt! 
Var finns de? 

Vi vill komma i kontakt med människor som 
är villiga att hjälpa till; fattiga och rika, 
företag, secondhandbutiker, hjälp -
organisationer, stiftelser, församlingar, 
Rotary- och Lionsklubbar och andra. 

Kontakta oss, så kommer någon som kan 
informera! Under tiden 18 maj – 3 juni kan 
det vara jag. 

Om alla som varit i Marghita och sett arbetet, 
ville bli månatliga faddrar och dessutom 
värva ytterligare en, så skulle det inte vara 
någon brist på pengar. Bli fadder nu! Om du 

redan är fadder, så försök värva någon! 
Kanske har du möjlighet att höja ditt bidrag!? 

Tack för ditt engagemang, din generositet 
och din förståelse!!” 

Lars Gustavsson 

Under våren har vi många besökare i 
Marghita och rummen i gäst- och 
volontärshuset är fullbelagda. Det är trevlig 
stämning och alla är villiga att hjälpa till. 
Många jobbar intensivt för att lägergården i 
Chişlaz ska bli färdig. Tack vare generösa 
gåvor destinerade just till lägergården och 
alla fantastiska byggteam, så går drömmen i 
uppfyllelse! 

Det är fascinerande att se olika gåvor och 
förmågor i funktion! Här skriver några av alla 
dem som varit och är i Marghita vad de varit 
med om. 
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Projektarbete 

”Jag bestämde mig för att mitt projektarbete 
under mitt sista år på gymnasiet skulle 
handla om att hjälpa andra människor, för jag 
kände att just jag, en 19-årig tjej från en liten 
by i Småland, Sverige, kunde göra skillnad. 
Jag ville också bevisa för andra att det inte 
behövs mer än envishet och ett gott hjärta 
för att hjälpa, att man inte behöver vara högt 
uppsatt eller ha mycket pengar.  

Jag skickade ut brev till omkring 80 företag 
och bad om sponsring med främst skriv-
material och sådant som behövs i skolan. Få 
företag hörde av sig, men de som gjorde det 
gav mig ett enormt stöd och jag fick väldigt 
mycket material, som skickades med lastbil 
till Marghita. Nu under tiden som jag och min 
mamma är här, så delades materialet upp till 
olika skolor och behövande.  

Att få vara här i Marghita är bättre än jag 
någonsin kunde föreställa mig, inte minst alla 
trevliga och godhjärtade volontärer jag bor 
tillsammans med. Byggteamet består av 18 
personer och alla är underbara på sitt sätt. 
Jag vet att jag kommer tillbaka hit, det finns 
ingen tvekan alls. De som fick material blev 
oerhört glada, det gjorde ingenting att vi inte 
kunde förstå varandras språk, deras leenden 
sade precis allt. Jag har nått mitt mål, jag har 
gjort skillnad!” 

Emma Brundin, 19, Alvesta 

Byggteam 

”År 2003 följde jag och min hustru Lena med 
på en bussresa till Rumänien och Ungern och 
ett av resans mål var  Marghita. Vi besökte då 
EFI Fadder/FCE:s olika hem för föräldralösa 
barn och jag blev gripen av allt som gjordes 
för dessa barn. På hösten var vi med på en 
”arbetsresa” till Marghita och i två veckor 
hjälpte vi till med olika arbets-uppgifter som 
byggnadsarbetare. 

Nu är det sjunde gången, som vi är här och 
denna gång är vi 18 personer i bygg-
teamet. För min del har arbetet bestått i att 
reparera fåtöljer och att hjälpa till med att 
färdigställa lägergården. Jag har ägnat mig åt 
slipning och målning medan andra har gjort 
en balkong, målat, spikat lister m.m. Ett gäng 
har hållit på att lägga ner slang för 
jordvärme. För Lenas del har det blivit arbete 
i köket, städning och mycket annat. Det är en 
glädje att träffa de ungdomar, som vi lärt 
känna under åren och se hur det har gått för 
dem. En särskilt stor glädje var det att träffa 
Leontin, som vi har ett särskilt hjärta för. 
Efter flera år i EFI Fadder/FCE:s omvårdnad 
arbetar han nu i Oradea. 

Min önskan är att alla dessa barn och 
ungdomar, som finns på de olika hemmen, 
också ska få ett arbete och kunna stå på egna 
ben. Men framför allt att de finner en tro på 
den Gud som kan ge dem hjälp och en 
mening med livet.” 

Holger Petersson, 72, Lammhult 

Påsk i Rumänien 

“På bara åtta dagar, resdagarna medräknade, 
hann jag med mycket på min Rumänientripp. 
Jag började med att presentera ett tränings-
paket för de anställda på Casa Silvia, som 
handlade om autism och hur man klarar 
svåra uppträdanden. Jag kunde också besöka 

Emma delar ut material på särskolan 



Brenda, som är från USA och stöder miss-
gynnade och funktionshindrade barn. 

I påskhelgen, så jobbade jag med barnen på 
Casa Silvia, för att ge ledighet till de an-
ställda. Jag hade lyckats få med mig lite 
godis till Påskdagen. 

På tisdagen åkte vårt lilla gäng till Casa Haru-
lui, vilket betyder Nådens Hus, på ett läger 
för funktionhindrade med föräldrar/vårdare. 
Där blev vi så välsignade allihopa och 
stackars Silvia tyckte det var jobbigt att åka 
därifrån, men vi hade en trevlig tågresa hem 
och vi gjorde ett stopp i Arad och åt lunch på 
allestädes närvarande McDonalds.” 

Julia Davies, 53, England 

Ett  mikroföretag 

“Huvudmöjligheten för barnhemsbarn att 
försörja sig som unga vuxna, är att jobba på 
fabriker för låga löner. De fick dålig ut-
bildning på barnhemmen. En del har 
inläringssvårigheter, en del är romer och det 
är saker som de har emot sig i det rumänska 
samhället. 

Utmaningen att hjälpa dessa unga vuxna  att 
få en utbildning är svårare än det var att ta 
hand om dem då de var små. 

Jag har startat ett litet projekt med tre av 
våra ungdomar.  Zoli, Maria och Cireasa får 
lära sig sy handväskor och göra smycken. 
Väskorna görs av gamla jeans och de finns 
att få mot en donation. Ungdomarna får 
betalt för att sy dem och om det blir över-
skott, så går det till deras fortsatta ut-
bildning.” 

Karleen Dewey, 71, USA, Colorado 

Tack för allt du gör! 

Vi är tacksamma för alla som stöder arbetet 
bland de övergivna barnen på något sätt! 

Du är en av dem och det du gör är viktigt! 
Hela vårt arbete bygger på att vi är många, 
som gör en del var! 

Vi har underbara anställda och volontärer 
som gör en fantastisk insats! Det börjar bli 
dags för en del långtidsvolontärer att sluta 
och vi behöver nya i deras ställe! Välkom-
men att kontakta oss för information om du 
är intresserad, även om det handlar om en 
kortare insats! 

En riktigt trevlig sommar önskar EFI Fadder 

Julias påsk på Casa Silvia 

Maria och Cireasa med sina handsydda väskor 



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 


