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Kära faddrar och sponsorer!
Vi hoppas ni alla haft en fin sommar! De barn
och ungdomar ni stöttar önskar att ni ska
känna glädje och tillfredsställelse i det ni gör!
För dem betyder det en chans till ett liv med
hopp och mening! Din månatliga gåva gör det
möjligt för EFI Fadder/FCE att fortsätta hjälpa
alla de barn, ungdomar och familjer, som
finns i vår vård.

FCE är välsignad med fina byggnader. En av
anledningarna till det kan vara att Lars Gustavsson, som initierat FCE och varit dess president fram till i år, är byggnadsingenjör. Han
äger dock ingen stolthet i detta, utan menar
att bygga hus är lätt, men det som är viktigast för honom och för FCE, att restaurera
och bygga upp människoliv är svårare.
Under våren kom ett team av experter från
Sverige för att utvärdera FCEs byggnader och
för att lista upp åtgärder, som behöver göras
för att särskilt familjehemmen ska vara anpassade till behoven. I höst räknar vi med att
det kommer minst fem byggteam i tvåveckorsperioder för att ta sig an det som behöver göras. En dröm är att få fina utemiljöer
runt husen!
Dagcenter

Familjehemsbarn

Arbetet startade i början av nittiotalet med
målsättningen att de övergivna barnen skulle
få en kärleksfull familj och att de som hunnit
bli ungdomar skulle få verktyg till att stå på
egna ben. Sedan dess har naturligtvis många
flyttat vidare och andra har kommit till. Det
är uppmuntrande att få hälsningar från dem,
som idag är tacksamma för hjälpen de fick!
Även denna sommar fick vi besök av någon,
som blivit adopterad från Casa Albă. En förtjusande 16 -årig flicka kom tillsammans med
sin farmor för att möta dem som tog hand
om henne som liten och för att se Casa Albă,
som hon inte minns så mycket av, men
som hon hört talas om.

Varje byggnad, som FCE äger, är ett mirakel
och har sin egen historia!
Under ett par månader under våren 2014
växte ett sådant under fram inför våra ögon.
Svenska byggteam kom för att bygga ut depån och då byggmaterial mm, som legat ute
under presenningar kom under tak, frigjordes
stora ytor på FCEs område på Strada Balcescu.
Två baracker, som FCE fick från det nedlagda
motorvägsbygget förra året, placerades ca 12
m från Snickeriet och sedan byggdes utrymmet mellan barackerna och Snickeriet in.

EFI FADDER
Hjälpverksamhet i Rumänien

Självklart var det mycket arbete där anställda
och volontärer slet under tidspress, men det
såg smidigt ut och det var fascinerande att se
en fin byggnad, det nya Dagcentret, bli till!

Det nya Dagcentret. Till vänster
syns Snickeritillbyggnaden

Behovet av en ny Dagcenterlokal var akut och
den skulle helst finnas i anslutning till Ljusverkstaden på FCEs område. Tack vare engagerade holländare kunde Marghita Rotary
Klubb göra en sk matching grand med Rotary
klubbar i Holland, som gav pengar till FCEs
Nya Dagcenter i lilla Marghita.
Öppnandet skedde den 19 Maj med de ungdomar, som går på Dagcentret, som huvudpersoner och där var gäster från Holland,
Storbritannien, Sverige och Rumänen.
Återigen stod vi förundrade över vad som
kan hända då många goda viljor samarbetar!
Dagcentret är en mycket viktig plats för ungdomar, som pga funktionshinder inte kan få
jobb ute i samhället. Här har de en meningsfull aktivitet och får känna sig viktiga!
Sommarläger
Tack alla ni som antog utmaningen att samla
in och skänka pengar till sommarläger! En
fantastisk lägersommar går mot sitt slut och
tack vare er insats har många barn fått möjlighet att åka på läger!
En del av er har gett sina födelsedagspengar
och andra har ”tiggt” bland vänner och bekanta!

Du, som hade tänkt att hjälpa till, men inte
fick det att bli av, har fortfarande chansen!
Om du sätter in 100 kr på EFI fadders gåvokonto Plusgiro 371663-6, så bekostar du en
lägerdag för ett barn. 500 kr bekostar ett
femdagarsläger för ett barn.
För många av barnen är dessa läger årets
absoluta höjdpunkt!
Andrei Loghin är ansvarig för lägerverksamheten och säger så här:
”FCEs lägergård i Chislaz är platsen där
många trevliga minnen föds i sinnena hos
barn från fattiga familjer och övergivna barn i
Marghita och byarna runtomkring. På den
platsen ordnar vi läger tillsammans med volontärer, varav de flesta är rumänska studenter, som är fyllda av kärlek till barnen. Vi har
en längtan att dessa barn ska få känna sig
som prinsar och prinsessor. Nu när jag skriver
detta har vi 24 barn här på lägergården.
En kväll kom ett barn till mig storgråtande.
Jag visste inte varför han grät, men jag höll
honom i min famn och efter en stund lugnade han ner sig och kunde berätta om ett svårt
minne, som gjort mycket ont i hans liv. Jag
blev skakad och sa till mig själv att jag är beredd att kämpa för att skapa fina minnen i
dessa barns liv.
Den här platsen är en verklig välsignelse! Här
får barnen möjlighet att gå och bada, göra
utflykter, gå och fiska och de får delta i en
massa lekar och pedagogiska samlingar.
Jag inbjuder er alla att vara med och kämpa
för att barn i Rumänien ska ha positiva minnen!”
Du kollar väl in vår hemsida:

www.efifadder.se
för att få ännu mer nyheter!
Gilla oss på facebook:

www.facebook.com/efifadder.fce

Anita och barn från lägret

En av volontärerna, Anita, skriver:
”Jag heter Anita Tătar, bor i Cluj, är 25 år och jobbar på kundtjänst på ett Supermarket. Min passion för människor i allmänhet och övergivna barn i synnerhet föddes när jag mötte
Kristus. Han tog emot mig, förlät mig och lärde mig vad verklig kärlek är. Jag har förstått att det jag fått är jag kallad att ge
vidare till andra.
Min volontärtjänst började för fyra år sedan när jag dels började besöka äldre, som var ensamma och dels dela ut mat till
gatubarn. Jag märkte hur Gud gjorde mitt hjärta känsligt för
hjälplösa människor.
Som volontär till FCEs läger kom jag genom en kompis och så
fort jag träffade de här underbara barnen, gav mig Gud kärlek
till dem och Han formar mig genom att jag betjänar dem. Jag
älskar att hjälpa människor och att vara använd av Gud! Jag
önskar att investera något i dessa barn, som de kan få med
sig hela livet. Vi är kallade att vara föräldrar till de övergivna!”

Är du intresserad av höstens
byggresor, skriv till
FCE-Byggteam@tele2.se
eller ring Willy Lindberg
0704 595902!
Kanske känner du någon som är
praktisk, kan snickra eller är bra
på trädgårdsplanering. Det handlar om två veckor av arbete, gemenskap, mat, upplevelser, glädje, tillfredsställelse och möjlighet
att se och delta i FCEs verksamhet bland barn och ungdomar.
Vill du följa rapporteringen i ord
och bild under byggteam säsongen, så anmäl dig till email adressen ovan!

Välkommen
till stor Rumänienträff i
Allianskyrkan, Värnamo
lördag den 15 nov. kl. 19:00

Nu finns det mycket efterfrågade GÅVOKORTET! En
perfekt present att ge bort året runt till födelsedagar och andra tillfällen då du vill gratulera och uttrycka din uppskattning. Du gläder någon med gåvan, känner dig själv glad och samtidigt stöder du
arbetet bland behövande barn och ungdomar i Rumänien. Beställ GÅVOKORTET till ett värde av 100 kr
styck, genom att maila elim@fce.ro eller ringa
0705 611906. Ange namn, adress och antalet
GÅVOKORT du vill beställa, så skickar vi GÅVOKORTET, kuvert och ett inbetalningskort till dig.
Se till att alltid ha GÅVOKORTET hemma! En meningsfull och uppskattad gåva, som passar i alla
sammanhang!

Tack igen alla generösa faddrar
och sponsorer!
Varma hälsningar EFI Fadder

Tack till våra sponsorer

”Vad ni har gjort mot någon av dessa
mina minsta som är mina bröder,
det har ni gjort mot mig!”
Jesus

Agape Second Hand, Lidköping
Askeby Grävservice
Colléns Bilservice AB, Stockaryd
”Elever hjälper Elever”, Bankeryd/Jönköping
El och Konstruktion AB, Stockaryd
Fergas

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner på olika orter I Sverige följer
arbetet på nära håll och svarar gärna på frågor

Filippos Second Hand, Osby
Fogless International AB

Askeby, Örtomta: David Elander.................. 013-76064

Gunnars Tråd AB, Hillerstorp

Jönköping: Henrika Ivansson .................... 036-71 55 79

Holst Åkeri, Sävsjö

Karlskrona: Laila Danielsson ......................0455-299 57

Lammhults Möbel AB

Kungsör: Carina Manner ........................ 073-682 45 43

Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad

Lammhult: Hans Lundberg ..................... 0472-26 04 19

Magasinet Secondhand, Linghem

Linköping: Lisa Josefsson ........................ 073-909 19 27

Magnussons Bilskola, Linköping

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

Magnussons Snickeri, Stockaryd

Malmö: Cecilia Axelsson ........................... 040-21 08 11

Nikolaussons Plåtslageri AB

Mariestad: Görel Karlsson .........................0501-144 32

Odins Elektriska

Norrköping: Samuel & Maria Nilsson .... 011-345 11 70

Personlig Almanacka Nordic AB

Nyköping: Tomas & Carolina Ström ...... 0155-28 46 13

Pingstkyrkans Second Hand, Köping

Osby: Anders Olsson .................................0479-106 55

Production Support Värnamo AB

Sandviken: Linda Martin ........................ 070-790 24 42

Ricana Produktion AB, Hillerstorp

Skillingaryd: Gullvi Johannisson ................0370-702 33

Silverstone AB

Söderköping: Louise Stenerås ....................0125-411 41

Second Hand, Vrigstad
Simon Kök & Bygg
Skogakyrkans Secondhand, Kungsängen

Värnamo: Karl-Erik "Kea" Svensson ..........0370-147 97
Örebro: Mats & Maj-Britt Svensson ......... 019-12 64 55

Steelform Scandinavia AB

Ekonomiska frågor?

Svensson & Linnér, Rörvik

Ring vår kassör Christer Carlsson............... 013-14 27 63

Öppen Hand, Nyköping

Extragåvor
www.efifadder.se
www.facebook.com/efifadder.fce
Nyhetsbrev EFI Fadder
Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 013-751 00
Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år

Plusgiro

Bankgiro

37 16 63-6

5353-6439

EFI Fadder

FCE Rumänien

Elimförsamlingen
Ljungstorpsvägen 16
585 62 Linghem
E-mail: fadder@efifadder.se
Tel: 070-561 19 06

Str. N. Balcescu nr. 79
415 300 Marghita Rumänien
E-mail: elim@fce.ro
Tel: 0040-259 363 570

