
Kära faddrar och sponsorer! 

Välkomna ni som är nya och jättetack till alla 
er som troget stött arbetet under en längre 
tid! Det är årets sista nyhetsbrev och vi ser 
tillbaka på ytterligare ett spännande år! 
Engagemanget av människor från olika håll är 
starkare än någonsin och trots begränsningar 
och ekonomiska problem, så märks en 
kvalitétsförbättring i arbetet med barnen och 
ungdomarna. 

De har alla en bakgrund med svåra trauman 
och behöver mycket stöd och kärlek. Tack 
alla ni som engagerar er för att de ska få en 
chans till hopp för framtiden! 

Det är så fascinerade hur många olika sätt 
det finns att hjälpa till på! Du kan vara fadder 
och på så vis stötta med din månatliga gåva 
och ditt företag kan vara med och göra en 
meningsfull insats genom att sponsra med 
material eller pengar. Vår målsättning är 100 
företag, som ger 1000 kr/mån! Det är vad vi 
behöver nu! 

Speciella projekt, tex byggandet av den nya 
lägergården, finansieras ofta av secondhand 
affärer, Rotary klubbar eller liknande 
sammanhang och det handlar om stora 
pengar, men tänk på att din trogna gåva är 
det som behövs i det dagliga arbetet! Det du 
kan tycka är lite, är oerhört värdefullt här! 

Brândușa 

Stödboendet Brandusa öppnades för två och 
ett halvt år sedan och nu har en del av de 
ungdomar som bott där från starten flyttat ut 
för att ta ytterligare ett steg i livet. De har 
trivts så bra att en del tyckte det var 

svårt att flytta. Förvissningen om att de 
fortfarande är en del av ”Elimfamiljen” 
hjälper dem att känna sig trygga i sina nya 
boenden och vår egen ungdomsgård Klubben 
är en välsignad mötesplats! 

Andra ungdomar har nu fått plats på 
Brândușa och de flesta har hittat jobb. 

Vi gick nog in i projektet Brândușa med både 
tveksamhet och oro, men kan idag 
konstatera att det blivit en bra plats, ett 
verkligt stödboende där man får hjälp att 
växa och lära sig respekt och ansvar. 
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Florentina är en av dem som är tacksam för 
sitt rum på Brândușa 



Byggteam 

Återigen har vi haft härliga byggteam med 
svenskar och tyskar till vår hjälp i Marghita! 
De uppmuntrar och gläder många och 
dessutom blir det tydliga synliga resultat av 
deras insatser. Vid den lilla gatan vid 
Äpplekullens fot ligger nu det tredje romer 
huset färdigt. Något återstår av inredningen, 
men snart är det klart för inflyttning av fem 
lyckliga! 

Sven Henrysson har huggit ned av sin skog, 
sågat bräder, tryckinpregnerat dem, byggt 
ihop sektioner och skickat dem med lastbil till 
Rumänien. Tillsammans med några vänner 
kom han hit och satte upp ett fint staket runt 
hela organisationens område. Tjusigt gjort! 

Vänner från Storbritannien och Holland har 
kommit på besök för ett större engagemang i 
arbetet att samla in pengar. Andra kommer 
och delar med sig av sin kunskap på olika 
områden. Matilda Johansson gjorde, ihop 
med en klasskamrat , ett projektarbete, som 
gick ut på att undervisa i hjärt och 
lungräddning. Birgitta Wallhagen har 
undervisat om behandling av posttraumatisk 
stress. Matilda och Birgitta skriver här om 
sina intryck: 

Betydelsefullt 

”Jag visste att EFI Fadders arbete har stor 
betydelse, men nu efter en vecka i Marghita 
har jag insett att det är något mycket större! 

Eftersom jag själv är adopterad vet jag hur 
viktigt det är att ha någon, som älskar en för 
den man är! 

De anställda här och volontärerna ger inte 
barnen och ungdomarna bara tak över 
huvudet, kläder och mat utan de ger dem 
också kärlek, tid och de får dem att känna sig 
betydelsefulla. Detta väcker starka känslor 
hos mig och jag vill att deras goda arbete ska 
få fortsätta och kanske bli ännu större, så att 
fler människor ska känna sig värdefulla och 
älskade för dem de är! 

Alla är välkomna i EFI Fadder och det är en 
gåva från Gud!” 

Matilda Johansson 

Att sprida kärlek 

”Nu är det fjärde gången  jag har haft 
förmånen att besöka Margitha och det har 
gjort starka intryck på mig!   

Denna gång fick jag möta två olika byggteam. 
Vilken kärlek de har spridit omkring sig alla 
dessa personer, som satsar så mycket av sin 
tid i omsorgens tecken!  

Vi är så olika men alla behövs och det får vi 
uppleva inom EFI Fadder! 

Tänk alla volontärer och rumäner som 
arbetar troget dag efter dag med dessa barn, 
ungdomar och vuxna, som har så många 
särskilda behov! De sprider kärlek omkring 
sig och de räddar bokstavligen liv.  

Vissa människor är kallade till att vittna om 
Jesus med ord, men vad hjälper det om inte 
diakonins väsen får råda? Diakoni innebär ju 
att visa Guds kärlek i praktisk handling och 
det är just detta som griper mig, när jag 
möter de olika verksamhetsgrenarna. Här 
råder Guds kärlek!  

Byggteamen som kommer till Margita är till 
så stor uppmuntran för rumäner och 

Tre romerhus med svensk touch 



volontärer. Kvinnor, som är med byggarna, 
gör allt för att bjuda på så god mat som 
möjligt. De underlättar  arbetsbördan för 
volontärerna och skapar feststämning. Allt 
de gör är att sprida evangelium i praktisk 
handling! Men jag upptäckte också att de 
spred kärlek till de människor de mötte. 
Svensk, rumän, engelsktalande gjorde 
detsamma, för  Gud fick sprida sin kärlek 
genom dessa människor. 

Min sammanfattning av detta arbete är: 
”För Gud är allting möjligt!” 

Tack för förmånen att ha fått inblick i EFI 
Fadders arbete!” 

Birgitta Wallhagen 

God Jul! 

Lilla Florina är en av alla våra barn och 
ungdomar som önskar er alla en riktigt God 
Jul och ett välsignat Nytt År! Tack vare din 
betydelsefulla insats är hon idag en trygg 
och glad liten flicka! 

Trots en omänsklig start i livet har hon, 
sedan hon kom till ett av EFI Fadder/FCE:s 
familjehem, förutsättningar att utvecklas 
normalt både känslomässsigt och kroppsligt! 

Tack för att du med din gåva gett Florina och 
alla de andra barnen en chans till en 
framtid! 

En svensk tjej skrev en gång in sin pappa 
som fadder i EFI Fadder. Det var hennes 
julklapp till honom och han var glad över att 
de 150 kr/mån (ca 4 kr/dag), som han fick ge 
kan hjälpa rumänska barn till ett bättre liv! 
Varför inte ge dig själv den gåvan till jul?! 
Eller en penninggåva till EFI Fadder istället 
för julklapp till den som redan har allt! 

EFI Fadders kontonummer och adress finns 
på sista sidan. 

Tack för ditt stöd det här året! 

Gud välsigne er alla! 

Hälsningar EFI Fadder  

Sverigeturné 

Valentina och Tabita Ferche samt Lars och Barbro 
Gustavsson besökte under oktober olika platser i 
Sverige för att presentera EFI Fadders arbete. För dem 
och för gamla trogna gåvogivare blev det en inspira-
tion och hos många av dem, som hörde om arbetet i 
Rumänien för första gången, väcktes ett intresse och 
en vilja att hjälpa till. 

Vi behöver sprida information för att ännu fler ska 
engagera sig! Skriv till barbro_gustavsson@fce.ro om 
ni är intresserade av ett besök under tiden 26 januari 
– 8 februari 2011. Det kan vara olika samlingar inom 
församlingar (helst veckodagar), men vi vill också 
komma i kontakt med secondhandbutiker och före-
tag! 

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. 



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 


