
FCE (Fundația Creștină Elim) bildades och 
under alla dessa år har Lars Gustavsson 
hängivet stått i ledningen för arbetet. Den 1 
januari 2014 bytte han odramatiskt ledarroll 
med Valentina Ferche, som jobbat i FCE 15 år 
och varit dess direktör sedan 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med entusiasm säger hon:  
”Vi har stora drömmar om att det ska lyckas 
för dem vi hjälper. Vi vet att de har ett stort 
värde i Guds ögon och vi är tacksamma för 
Hans nåd under alla dessa år! Det är en ära 
att få vara en del av detta stora arbete med 
att rädda sådana, som fötts med små chan-
ser i livet. Sedan många år kämpar vi för att 
hitta de bästa strategierna för att hjälpa 
människor, som har det svårt, att komma ur 
krissituationer. Vi önskar också det här året 
stå dem nära och vi vill erbjuda dem fortsatt 
stöd. Vi vet att varje människa har potential 
och vi önskar att de våra ska upptäcka och 
uppskatta sina möjligheter, att de ska tro på 
sin egen förmåga att kämpa för livskvalité 
och att de ska lyckas ändra mentalitet och 
leva ett ansvarstagande liv.  
Vi tackar er alla som står med i detta viktiga 
arbete! Ni är guld värda!” 
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Lars och lille Emanuel 

Lars Gustavsson lämnar över president-
rollen.  
Genom sina besök i Rumänien i början av 90-
talet initierade Lars och hans familj hjälparbe-
tet bland övergivna barn i Marghita-området. 
De började göra skillnad för barn, som for illa 
på statliga institutioner och de handplockade 
rumänska medarbetare för att göra ett bättre 
arbete för barnen. Många volontärer från 
olika länder har under resans gång kommit 
och hjälpt till. 

Kära faddrar och sponsorer! 

Valentina med ett av barnen i familjehemmen 



FCE 
 
FCE har idag ett femtiotal anställda. Ca 70 
barn och ungdomar bor i FCEs olika hem, dvs. 
familjehemmen, fosterhemmen, hemmet för 
funktionshindrade samt stödboendet.  
 
Även många andra barn och ungdomar får 
hjälp av FCE genom Särskola, Dagcenter samt 
projekten som stöder fattiga familjer och de 
ungdomar, som flyttat ut från  familjehem 
och stödboende. 
 
Tack för julklapparna! 
 
Alla här tackar er alla för allt ni gett till jul! 
Tack för alla uppoffringar ni gjort och all kär-
lek ni visat genom att skicka julgåvor! Det har 
blivit till stor glädje för många!   
 
Många har glatt sig över fina julklappar. Även 
för vuxna är det välkommet med en julklapp 
och särskilt de fint inslagna hygienpaketen 
blev uppskattade. Saker man behöver, men 
som är dyrt att köpa. Här är det låga löner 
och höga priser, så många har det svårt. 
 
Tack alla ni som köpte ”Julgåvan” istället för 
att ge julklappar till anhöriga och vänner och 
lät pengarna gå till EFI Fadders insamling för 
arbetet i Rumänien! Redan finns förfrågning-
ar på ett liknade kort för annat man vill fira 
under året. Många ger pengar till EFI Fadder 
istället för blommor till födelsedagar, begrav-
ningar och andra sammanhang och det är en 
fantastisk möjlighet! 
 
Så här i början av året finns möjligheter att 
söka bidrag från second hand butiker, klub-
bar, fonder mm. Skriv till oss och tipsa! Vi 
söker också företag, som vill sponsra med en 
summa varje månad. Det allra bästa du kan 
göra som enskild är att bli fadder och värva 
andra faddrar! Skriv till oss! 
 

Det var fina jul- och nyårsfiranden i FCEs pro-
jekt. FCE-familjen betyder så oerhört mycket 
för dem som inte har någon annan familj och 
banden stärks då man känner sig älskad. 

 
På stödboendet Brândușa firade de boende 
där tillsammans med många av dem som 
flyttat ut därifrån.  Andrea är en av dem som 
bor på Brândușa. Hon är döv och berättar 
med sorg att det var därför hon blev 
övergiven som liten. Eftersom hon är social 
hittar hon vägar att kommunicera. Då det är 
samling i ungdomsgården Klubben fattas hon 
inte och hon går gärna till kyrkan.  
 
Trots att hon är både intelligent och 
arbetsvillig kan hon inte hitta ett arbete ute i 
samhället p.g.a. sitt funktionshinder. Då hon 
flyttade till Brândușa fick hon börja på FCEs 
Dagcenter där hon är duktig på att tillverka 
ljus och gratulationskort. Hon tog sitt ansvar 
och hjälpte de andra ungdomarna på 
Dagcentret. Nyligen blev hon anställd av FCE 
att jobba på Dagcentret och hennes 
självförtroende har vuxit. 
 
Ett tiotal ungdomar, som vuxit upp på barn-
hem, jobbar i FCEs olika projekt. Maria blev 
anställd 2009 och började med att städa 
kontoret. Därefter fick hon jobb som lokal-
vårdare   på  Särskolan  och  där  hjälper  hon  
 

Andrea och Maria 



också till med eleverna. Hon serverar dem 
frukost och lunch och de som har svårare 
funktionshinder ger hon extra omsorg. 
 
Också Maria blev övergiven som liten och 
flyttades till olika barnhem. Den största de-
len av skoltiden gjorde hon i Popești där hon 
mötte anställda och volontärer från FCE. 
 
Efter flickskolan i Oradea följde en jobbig tid 
när hon skulle försöka klara sig själv. Då 
stödboendet Brândușa öppnades i Marghita 
var hon snabb att söka en plats där. Nu 
kände hon sig hemma och trygg. Maria bor 
idag i egen lägenhet och uppskattar att få 
vara med i den stora FCE-familjen. 
 
Volontärsteam 
 
Under våren kommer flera team från Sverige 
för att jobba praktiskt ett par veckor. Är du 
intresserad av att hjälp till? I förra numret av 
EFI Fadders Nyhetsbrev beskrevs inom vilka 
områden det behövs volontärer. (Finns på 
www.efifadder.se Nyhetsbrev 4 2013).  
 
Har du erfarenhet av att arbeta med funk-
tionshindrade, är du kunnig på snickeri, 
sömnad, musik eller annan skapande verk-
samhet? Är du praktisk, serviceinriktad och 
arbetsvillig? Har du erfarenhet av fastighets- 
och trädgårdsskötsel? 
 
Kan du leda andakter och undervisa? Är du 
villig att stanna en längre period och betala 
alla dina kostnader? Hör av dig till 
elim@fce.ro om något av detta skulle passa 
dig och om du vill veta mera! 
 

Följ med oss till Rumänien! 
20—29/9 2014 

 
 
 
 

Nu är bokningen i full gång för årets 

resa till detta kontrasternas land.  

Resan är upplagd som en semesterresa 

med bekväm turistbuss från Smålands-

bussen, bra hotell, termalbad och besök 

på EFI Fadder i Marghita mm. 

Ring så skickar vi reseprogram  
med post eller E-post 

Arne Björndahl, 0723-103787 
Lena Rommedahl 036-130848,  

0708-224110 

Arne, Marianne, Lena och Julle 

Du kollar väl in  
vår hemsida:  

www.efifadder.se  
för att få ännu mer  

nyheter! 

Gilla oss på facebook:  

www.facebook.com/efifadder.fce 

Ett STORT TACK till er från alla, som får hjälp och hopp 
tack vare EFI Fadder/FCEs arbete i Rumänien! 

http://www.efifadder.se/
mailto:elim@fce.ro


EFI Fadder              
Elimförsamlingen           

Ljungstorpsvägen 16                       

585 62 Linghem               

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 070-561 19 06 

FCE Rumänien        
Str. N. Balcescu nr. 79 

415 300 Marghita Rumänien 

E-mail: elim@fce.ro  

Tel: 0040-259 363 570                    

 

www.efifadder.se 
www.facebook.com/efifadder.fce 

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  

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  ........................ 073-909 19 27 

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 

Agape Second Hand, Lidköping 

Askeby Grävservice 

Colléns Bilservice AB, Stockaryd 

”Elever hjälper Elever”, Bankeryd/Jönköping 

El och Konstruktion AB, Stockaryd 

Fergas 

Filippos Second Hand, Osby 

Fogless International AB 

Gunnars Tråd AB, Hillerstorp 

Holst Åkeri, Sävsjö 

Lammhults Möbel AB 

Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad 

Magasinet Secondhand, Linghem 

Magnussons Bilskola, Linköping 

Magnussons Snickeri, Stockaryd 

Nikolaussons Plåtslageri AB 

Odins Elektriska 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Pingstkyrkans Second Hand, Köping 

Production Support Värnamo AB 

Ricana Produktion AB, Hillerstorp 

Silverstone AB 

Second Hand, Vrigstad 

Simon Kök & Bygg 

    Skogakyrkans Secondhand, Kungsängen 

Steelform Scandinavia AB 

Svensson & Linnér, Rörvik 

Öppen Hand, Nyköping 


