
Kära faddrar och sponsorer! 

Tack för att du är med och engagerar dig för 
övergivna barn och ungdomar! De är värda 
att satsa på och belöningen är att se dem 
blomma ut i sina personligheter. 

En av våra målsättningar är att ge varje barn 
en kärleksfull familj. Ett av de barn vi kunnat 
placera i fosterhem, fick i uppgift att skriva 
en uppsats i skolan. Det var i närheten av 
Kvinnornas dag i mars, så hon valde att skriva 
en uppsats om sin mamma. I USA och Sverige 
firas Mors Dag i maj, så denna uppsats, som 
är skriven av en tacksam tio-åring,  tillägnas 
alla som har en plats i sitt modershjärta för 
de fader- och moderlösa. 

”Till mamma på Mors Dag 

Jag kommer med glädje ihåg när jag såg min 
mamma första gången. Jag var sex år. Hennes 
dotter Lavinia brukade ta med mig från Casa 
Albă hem till sin familj. Jag märkte att 
mamma Lucia var en god och vis kvinna och 
jag kände redan då att i hennes hjärta fanns 
en plats också för mig. 

När jag är sjuk eller behöver hjälp med mina 
läxor, så är mamma jämte mig. Hon lär mig 
många saker, som jag kommer att ha nytta av 
längre fram i livet. Tiden går och jag förstår 
mer och mer hur viktig mamma är i mitt liv. 
Jag försöker vara snäll och lydig och jag 
hjälper till i hemmet så gott jag kan. 

Jag önskar min mamma mycken hälsa, att 
hon ska få leva länge och att hon ska få se 
mig vuxen med ett meningsfullt liv.” 

Claudia 

Även denna vår har många kommit till 
Marghita för att hjälpa till i arbetet. Vi får 
besök från skolor, församlingar och andra 
sammanhang samt anhöriga och vänner till 
volontärerna. Hoppas att du som nyligen sett 
eller hört om arbetet blir nyfiken och går in 
på vår hemsida www.efifadder.se! Där kan 
du läsa om de olika projekten och om hur du 
kan hjälpa till. 

I sommar kommer lägerteam och under hela 
hösten kommer byggteam. Läs här om 
Rebeccas intryck, nu då hennes volontärs-
period i Marghita håller på att ta slut: 

“Att ge tid och hopp 

Vad är egentligen viktigt och vad är det 
viktigaste som man kan ge någon annan? Jag 
kan inte säga att jag tidigare har funderat så 
mycket på dessa frågor, men under det sista 
året har de blivit mer aktuella för mig. I 
januari 2011 bestämde jag mig för att ta 
tjänstledigt från mitt jobb som lärare för att 
under höstterminen tillbringa min tid i 
Marghita. Detta utökades sedan till att bli ett 
års tjänstledighet.  Min huvuduppgift har 
varit Dagcentret. Det startades hösten 2010 
och är en plats för dem som slutat särskolan 
och inte har möjlighet att få ett vanligt jobb. I 
nuläget består Dagcentret av åtta ungdomar, 
en anställd och två volontärer, varav jag är 
en. Vårt mål är att ge dessa ungdomar en 
meningsfull vardag och hjälpa dem att 
utveckla sina färdigheter. Vi tillverkar kort, 
armband och syr bl.a väskor. 
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Visst är det skillnad på att vara klasslärare för 
en tvåa i Sverige och att jobba på ett 
dagcenter i Rumänien, men det finns också 
likheter.  Jag kan se att jag kunnat bidra med 
mina tidigare erfarenheter, men jag kommer 
också ha med mig nya erfarenheter och 
kunskaper hem till Sverige. Mycket av det jag 
tar med mig hem är kanske funderingar och 
reflektioner som uppstått i mötet med både 
människor och det rumänska samhället.  

Vad är egentligen det viktigaste jag som 
volontär kan ge här? Det jag insett i mötet 
med barnen och ungdomarna är att vi kan se 
till att de har det de behöver av materiella 
saker, men att den tid vi kan ge kanske är 
ännu mera värdefull. För många av dem jag 
möter har bristen på vuxenkontakt och 
känslan av att någon bryr sig om dem varit 
stor. Då räcker det inte att använda fina ord 
utan man behöver i handling visa att de är 
viktiga att spendera tid tillsammans med. 

Jag besöker stödboendet Brândușa en gång i 
veckan för att tillsammans med dem som bor 
där genomföra någon form av aktivitet. Vi 
har bland annat gjort decopage, nyckelringar 
och målat tillsammans. Detta är tillfällen som 
jag inte trodde skulle bli så viktiga, men i 
efterhand har jag insett att det är ett viktigt 
inslag i veckan både för dem och för mig. Det 
har varit en av veckans höjdpunkter vissa 
veckor. 

Att ge tid till någon kan t.ex. innebära att 
pyssla på Brândușa, att spela spel på 
Klubben, att träna läsning på Dagcentret, att 
gå en promenad, att läsa Bibeln tillsammans 
eller att stanna upp för en pratstund på 
gatan. Tiden är nog en av de viktigaste 
sakerna vi kan ge. Mina funderingar leder till 
ett konstaterande, att ge tid är ett sätt att i 
handling visa vad ”du är värdefull” innebär.  

Ytterligare en sak som är en av det vikigaste 
vi kan ge är hopp. För mig innebär det att 
dela med mig av en tro på Jesus, som är det 
jag vet verkligen kan ge ett hopp.  Jag kan 
inte lova dessa ungdomar en säkrad framtid, 
men jag kan ge dem kunskap om att det finns 
en Gud som älskar dem. Det är det enda 
hopp jag kan ge som inte är en lögn eller som 
är byggt på ett luftslott. Det garanterar inte 
ett liv utan problem eller att allt kommer bli 
som en önskedröm, men det innebär att det 
finns En som vill hjälpa igenom problemen 
och som förberett en plats utan tårar för dem 
som följer honom.  Jag läste en gång följande 
citat: ”Allt som sker kommer inte från Guds 
hand, men allt som sker vill Gud ta i sin 
hand”.  Det är det som är en del av tro och 
hopp, hoppet om att Gud vill ta dem i sin 
hand och allt som de möter.  Detta gäller för 
oss alla!” 

Rebecca Lindh 

Här arbetar anställda och volontärer 
tillsammans. FCE har 45 anställda och här 
berättar den senaste anställde, Marius, sin 
historia. Han gör det i samband med en 
dopförättning i Baptistkyrkan i Popești. 

”Min berättelse 

Jag föddes i Beiuș och bodde på barnhem där 
tills jag blev förflyttad till Popești då jag var 
tio år. Livet där var hårt med bråk, stryk och 
en massa hemska saker. Jag fick höra om 
Baptistkyrkan i Popești och gick dit allt oftare. 
Jag förstod inte så mycket, men gick dit med 

Rebecca och några av ungdomarna på Dagcentret 



glädje, för jag kände mig välkommen. Då 
FCE:s volontärer kom till oss blev jag berörd 
av att det fanns sådana, som brydde sig om 
oss. De lärde oss praktiskt hur man ska leva 
och vi fick lära oss mycket i grupper. 

Jag lärde mig mycket om Gud , särskilt på 
FCE:s läger och det förde mig närmare 
Honom. Jag berördes av sångerna, 
lektionerna och atmosfären på lägret och 
det gav mig frid i själen. När jag kom tillbaka 
brukade jag önska mig bort från 
barnhemmet till en plats utan svordomar, 
bråk och slagsmål. 

När jag var 15 år blev jag inbjuden av Aniko 
till kyrkans tonårsgrupp. Sedan jag började 
där har jag aldrig saknats, för jag trivdes 
jättebra! De frågade hur vi mådde och 
brydde sig om oss. De uppmuntrade mig 
väldigt mycket och de hjälpte mig att lära 
känna Gud mera. Jag är glad för sådana 
vänner, som var ett sådant stöd för mig. Jag 
började tänka på att döpas. 

Förra året flyttade jag till Marghita och bor 
nu på Brândușa. Det kändes jobbigt i början 
och jag höll mig för mig själv och tänkte 
mycket på vad jag skulle göra med mitt liv. 
Jag var så orolig för att jag inte hittade något 
jobb, så jag kände att jag kom bort från Gud. 
Jag tänkte på alla chanser Gud gett mig på 
läger och i kyrkan och det hjälpte mig att 
fatta beslutet att jag vill följa Honom hela 
livet. 

Jag är tacksam för att Han nu gett mig ett 
jobb!  Jag hade sedan länge bestämt mig för 
att bli döpt, så när pastor Dan annonserade 
dop, så anmälde jag mig. Jag vill vara Guds 
barn och jag vill vara det helhjärtat! Att jag 
nu bor på Brândușa hjälper mig att vara 
seriös och jag gläder mig dagligen över 
relationen med Gud. Han hjälper mig att ha 
tålamod med dem jag har runtomkring mig 
och att vara lugn inför framtiden.” 

Marius Lăcătuș 

Du som får Nyhetsbrevet på posten, men 
som kan tänka dig att få det via mail, 
meddela fadder@efifadder.se 

 

Vill du ge till EFI Fadder via Autogiro, så 
kontakta Christer Carlsson på 013 142763 
eller christercarlsson@telia, så får du 
Bankgirocentralens blankett! 

 

Alla vi i EFI Fadder/FCE tackar er alla och 
önskar er en HÄRLIG SOMMAR! 

Bilden är tagen på lägergården Chișlaz då skolelever 
från Bankeryd och Jönköping tog med alla familjehem-

men dit på utflykt i april. 



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 

Second Hand, Vrigstad 


