
Kära faddrar och sponsorer! 
 
Vi tackar er för allt stöd det år som ligger 
bakom! Hoppas ni förstår hur meningsfullt 
det är att hjälpa barn och ungdomar, som 
annars inte skulle ha en chans! 
Det är ett stort privilegium att få var med och 
ge dem ett hopp! 
 

Csaba 
Csaba bor på stödboendet Brânduşa och trivs 
jättebra! Då han kommer hem från jobbet, 
brukar han slå gräs och göra rent kring bygg-
naden. Ibland får han de andra killarna och 
tjejerna att hjälpa till. Till våren vill de sätta 
frö och plantera blommor.  
”Jag önskar att jag hade krattor, skyfflar och 
sånt. Min önskedröm är en skottkärra”, säger 
Csaba. ”Jag ser mig omkring och tänker på 
hur fint det kan bli!” fortsätter han. 
 
Csaba är anställd på Marghitas gatukontor. 
Han är med i ett arbetslag som sköter parker-
na och håller trottoarena rena och han är 
stolt och glad för sitt arbete. 
Han berättar vidare att han flyttade in på 
Brânduşa då det öppnades våren 2009. Innan 
delade han lägenhet i stan med en kompis, 
men det var problem med grannar. 
 
”När jag skulle sluta skolan i Cadea fick jag 
veta att jag skulle få komma till transithem-
met i Marghita och jag blev så glad! Efter 2 ½ 

år där bodde jag ett tag i min lilla friggebod, 
som jag älskade! 
Jag bodde på barnhemmet i Popeşti i åtta år. 
Jag kom dit 1993, så jag kommer ihåg när 
svenskarna kom och la betong på vår leriga 
skolgård. Vi bodde i skolsalarna då. 
När jag skulle flytta till Cadea så grät jag. 
 
Jag brukar tänka på hur min mamma kunde 
lämna mig. Jag känner inte mina föräldrar. De 
brukade hämta hem mig ibland innan jag 
kom till Popeşti, men det kommer jag inte 
ihåg. 
Jag ber till Gud att jag ska få min egen familj 
och ett eget hem en dag.” 
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Ekonomichef 
Lidia Zmole är vår ekonomichef och hon är 
tacksam till alla faddrar och sponsorer! 
”Det är ett mirakel att det kommer in pengar 
varje månad”, säger hon. ”Jag är inte orolig 
av mig, men 2008 undrade jag verkligen hur 
det skulle gå. Sedan dess har jag inte varit 
orolig, för jag har sett hur Gud har hjälpt. 
Ibland har vi inga pengar fram tills det är dags 
att betala ut. 
Vi är mycket noga med hur vi använder peng-
arna. Från varje liten utgift till de stora utgif-
terna kontrolleras allt mycket noga! Bokfö-
ringen är mycket viktig! Varje litet kvitto, 
varje faktura, alla bankärenden, ja, allt måste 
registreras och lämnas in en gång om året. 
Det är också noga att registrera det som 
kommer med lastbilstransporter och likaså 
det som går ut ur depån. Vart och till vad. 
Det är också mycket pappersjobb med de 42 
anställningarna, men jag är så glad varje gång 
jag ser att det finns tillräckligt med pengar att 
betala ut lönerna! 
Det allra mesta kommer från EFI Fadder i 
Sverige, men vi har även trogna gåvogivare i 
andra länder. USA, Storbrittanien, Holland m 
fl.” 

 
Lidia fick erbjudandet att jobba som sekrete-
rare sommaren 2006. ”Jag kände till Casa 
Albă eftersom en grannfamilj adopterat ett 
barn därifrån, en flicka som är älskad i hela 
byn. Mera visste jag inte, men jag trivdes  i 
Fundaţia Creştină Elim (FCE) från första 
stund!” 
Redan 2007 fick Lidia ta över hela ekonomi-
ansvaret eftersom den dåvarande ekonomi-
chefen flyttade utomlands. ”Det var svårt 
först, men jag tycker mycket om arbetet” 
säger Lidia, som 2009 blev invald  i FCE:s sty-
relse samt i  ledningsgruppen, som består av 
Lars Gustavsson, Valentina Ferche och Lidia 
Zmole. 
 

Det ä snart två år sedan vi öppnade vårt stor-
kök och det är Lidia som är ansvarig för det. 
”Tillsammans med kokerskorna gör jag upp 
menyn för två veckor. Det är soppa och hu-
vudrätt varje dag och dessutom beställer jag  
hem varor till de övriga målen i våra projekt. 
Drygt hundra portioner lagas varje dag och 
körs ut till transit/familjehemmen, Casa Sil-
via, stödboendet samt särskolan, som finns 
på två ställen. 
 

Nytt för i höst är Dagcentret dit handikappa-
de ungdomar, som slutat skolan, kommer 
och de får också mat. 
I mitt arbete kommer jag också i kontakt med 
de barn och ungdomar vi har i de olika pro-
jekten och jag skulle önska att jag kunde träf-
fa dem mera på deras fritid och vara ett stöd 
för dem. ” 
 

Lidia bor numera i Marghita och hennes fa-
milj består av man och en tvåårig son. 
 

Dagcenter 
Dagcentrat har startat på försök och vi tar 
tillfället och ber om material till aktiviteter. Vi 
behöver bra och enkla symaskiner, tyger, 
spetsar, snoddar, garn, färgat papper, flytan-

Lidia Zmole är ekonomichef  



de lim, tjocka ljus (helst vita), träramar, glas-
vasar, krukor, askar, servettställ och annat i 
trä att limma servetter på. Det pysslas en del 
i tarnsit/familjehemmen också och tanken är 
att alster ska kunna säljas. 
 

Transit/familjehemmen 
Under det här året har det skett en del för-
ändringar i transit/familjehmmen. Då ung-
domar flyttat ut, har yngre barn kommit in i 
stället. Åldrarna varierar från 1 – 22 år, vilket 
vi ser är positivt för alla parter. De äldre lär 
sig mycket av det och de yngre har alltid 
storasystrar och storebröder omkring sig. 
Den yngste är lille Claudiu, som precis fyllt 
ett år. Han har genomgått sin första opera-
tion för läpp- och gomspalt och den var lyck-
ad. 
Alla de andra barnen och ungdomarna i 
transit/familjehemmen går i skolan och be-
höver mycket hjälp med läxläsning. 
 
Tack att just du är med och delar bördan! 

Dela också glädjen med oss! Glädjen över de 
barn som får en chans till ett värdigt liv! 
Tillsammans med nyhetsbreven kan du få 
Lars och Barbro Gustavssons bönebrev om 
du  skriver till fadder@efifadder.se 
 

Förutom att förvaltningen av insamlade me-
del sköts med stor noggrannhet är det också 
bra att veta att inget av dessa pengar går till 
volontärer och missionärer. Alla som kom-
mer till Marghita för att hjälpa till får själva 
skaffa medel för att kunna betala alla sina 
kostnader. Likaså sköts insamlingsarbete och 
bokföring i Sverige ideellt. Administrations-
kostnaderna är mycket låga! Det känns bra 
för dig att veta detta också då du värvar nya 
faddrar för EFI Fadder! 
Om du har möjlighet att få detta nyhetsbrev 
på PDF-fil via din emailadress istället för i 
postlådan, så meddela EFI på ovanstående 
adress.  
  

Vi önskar er alla en fin adventstid och 
en härlig jul- och nyårshelg! 



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: Sofia Gustavsson  ................... 013-13 45 06 

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

Malmö: Cecilia Hansson  ......................... 040-98 17 03  

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 


