
Kära faddrar och sponsorer! 

Vi skickar er en varm hälsning så här i slutet 
av sommaren! Tack för att ni inte glömt bort 
oss! Många har besökt Marghita denna 
sommar! Vi är tacksamma till lägerteamen 
som kommit och förverkligat underbara 
lägerveckor för många barn och ungdomar. 
Den nya lägergården i Chișlaz är över 
förväntan bra! 10-15 lägerdeltagare samt 
ledare har varit lagom stora grupper där man 
känt närhet och haft tid  med varandra. 
Gångavstånd till pooler med termalvatten 
uppskattas av alla! 

Det förra nyhetsbrevet innehöll en vädjan om 
extragåvor och det är fantastiskt så många 
som gensvarat! Många har skickat in gåvor 
och andra har höjt summan på sin 
faddergåva! Företag har kommit till som 
sponsorer. Så här skrev Lars Gustavsson: ”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 att det räcker för 
varje dag.” Exakt där står vi idag! Vi behöver 
komma i kontakt med företag, secondhand-
butiker, hjälporganisationer, stiftelser, 
församlingar, klubbar och enskilda 
människor, som är villiga att hjälp till! 

Tillsammans lyckades vi! 

”I vårt förra nyhetsbrev skickade vi ett 
nödrop till er kära faddrar och sponsorer och 
nu vill jag tacka er av hela mitt hjärta för att 
ni hjälpte oss att komma igen! Ni har hört att 
vi gått igenom mycket svåra ekonomiska 
problem. Även om vi vuxna kan förstå 

krisen, så är det 
mycket svårt för oss 
att få våra barn att 
förstå. 

Det var som en 
mardröm för oss, för 
vilken lösning vi än 
kunde komma på, så 
skulle oskyldiga barn 
fått lida. Det är deras 
stora lycka att de tillhör Elimfamiljen. Hur 
skulle vi kunna säga till dem att de inte får 
vara hos oss längre? Hur skulle vi kunna 
tillåta att de blir övergivna på nytt? 

Vi erkänner att vi är beroende av er, kära 
faddrar, och dessa barns välgång beror på er 
godhet och generositet. Vi tackar er av hela 
våra hjärtan för att vi lyckats ge våra barn 
glädjen att även i fortsättningen ha en familj 
och det de behöver! 

Era ansträngningar har motat bort 
mardrömmarna. Desperationen och tårarna 
har förvandlats till glädje! Ännu en gång har 
ni visat att vi är inte ensamma om att kämpa 
för dessa barn, utan ni bryr er lika mycket 
som vi om att ge dem en fin framtid och hjälp 
att glömma sin smärtsamma bakgrund. De, 
som alla andra barn, förtjänar att ha en 
familj, som ger kärlek och trygghet! 

Tack för att ni räddat våra barn! Gud ska 
belöna er godhet! Våra hjärtan är fulla av 
tacksamhet!” 

Direktör Valentina ”Vali” Ferche  
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Sebi 

“För tio år sedan träffade jag Sebi på läger 
och jag blev chockad över all ilska, som fanns 
i denna elvaårige kille! 

Förra helgen hade jag förmånen att vara med 
på hans bröllop! 

Hans livshistoria är fylld av kamp, smärta, 
glädje och hopp! När jag först träffade Sebi 
bodde han på det statliga barnhemmet i 
Popești. Smärtan inom honom uttryckte sig i 
ilska, som han ständigt levde med. Under 
åren har underbara människor kommit in i 
Sebis liv genom EFI Fadder/FCE. De gav av 
sina hjärtan, sina gåvor och sin tid och de 
överöste honom med kärlek och förståelse. 

Han fick en plats i ett av EFI Fadder/FCE:s 
transit/familjehem och föräldraparet är 
härliga människor, som förstod den svåra 
situation som Sebi kommit ifrån. Det kom 
både goda och svåra stunder, men de 
arbetade igenom dem som familj och fick 
också mycket hjälp av andra. 

Det var en ren glädje för mig att se Sebi stå i 
kyrkan och ge sina trohetslöften och tårarna 
rann utmed mina kinder. Bröllopet 
representerade så mycket för så många! För 
Sebi så representerade det en kamp med 
Gud. En dröm gick i uppfyllelse, en dröm som 
han inte var säker på skulle uppfyllas. 

För dem som älskar honom är bröllopet en 
höjdpunkt efter all oro, bön och tro på att 
han skulle lyckas. För dem som likt Sebi vuxit 
upp på barnhem är det en stråle av hopp, ett 
hopp om att de också kan finna livslång 
kärlek! 

För EFI Fadder/FCE är det maximal belöning! 
Att få se ett av ”barnen” ta ansvar för sitt liv 
och vandra med Gud är så bra som det bara 
kan bli! 

EFI Fadder/FCE:s arbete är inte lätt. De 
hanterar trasiga liv dagligen. De möter 
smärta och hjärtesorg allt för ofta. Tillfällen 
som Sebis bröllop ger dem som jobbar här ny 
inspiration att tjäna Gud i Rumänien. 

Här finns desperat behov av stöd, både 
ekonomiskt och i förbön! Vi vädjar till dig att 
fråga dig själv och Gud vad du kan göra för 
att vara en del i detta arbete. Du kommer att 
bli välsignad på ett sätt du inte trodde var 
möjligt!” 

Diane Pulvermiller, Colorado, USA 

Diane, en av många trogna lägerteammedlemmar 



Läger  

En solig söndag i augusti träffar vi barn och 
ungdomar från transit/familjehemmen i 
läger gården i Chișlaz för att få en intervju. 
Det går inte att välja ut någon, för alla vill 
vara med och säga vad de tycker om lägret, 
så här kommer deras spontana svar på 
frågorna vad de gör på lägret och vad de 
tycker: 

“Vi tycker om att vara här! Vi har roligt med 
ledarna! Temat är att vi ska älska varandra! 
Vi har Glädjetimmen på förmiddagarna och 
vi lär oss nya sånger och guldversar! Vi äter 
god mat! Vi stora hjälper till med städningen 
och i köket! Vi har gjort pannkakor! Vi är 
indelade i grupper och vi har lekar och 
tävlingar då vi får poäng! 

Varje dag går vi till badet! Vi har regler! Det 
bästa är att vi är sams allihopa! Om vi blir 
osams, så blir vi sams jättefort! På kvällarna 
har vi samling och lägereld!” 

Till slut säger Daniela med riktigt eftertryck: 
“Det här är det bästa läger jag någonsin varit 
på!” 

 

Hemsidan 

Vi kan nu erbjuda en uppdaterad hemsida! 
Gå in på www.efifadder.se! 

Läs och tipsa andra! Vi vill gärna vara 
länkade till involverade församlingars 
hemsidor! 

Låt oss tillsammans satsa på att hitta nya 
faddrar och sponsorer den här hösten! 

Tack för att du är med och gör skillnad! Det 
handlar om dyrbara människoliv! 

Många varma och tacksamma hälsningar 
från EFI Fadder/FCE 

Läger! 

Vi kommer att turnéa i Sverige under 
hösten och söker därför platser att besöka! 
Vi vill informera nya grupper av människor 
och också möta och uppmuntra trogna 
gåvogivare! Kom med tips om ställen att 
besöka! Secondhandbutiker, företag mm 
på dagarna och kyrkor och andra samman-
hang på kvällarna! Även våren 2012 är 
tänkbar! 

Skriv till barbro_gustavsson@fce.ro eller 
ring 0040 745 288615 



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 


