
Ett av de senaste projekten, som slagit myck-
et väl ut är  Elims utbildningscenter mera 
känt som ”After School” eller läxhjälps-
projektet. Tyvärr så  är det alldeles för många 
barn i Rumänien, som inte går  skolan. Anled-
ningen är oftast fattigdom vilket innebär att 
de inte har lämpliga kläder att gå till skolan i, 
ingen matsäck att ta med och inga pengar till 
skoluniform och skolmaterial. Föräldrar,  som 
inte fått utbildning och som inte kan läsa och 
skriva, kan inte hjälpa sina barn med skolar-
betet. I många fall behövs barnen hemma på 
dagarna för att hjälpa till med familjens för-
sörjning. I Rumänien har barnen kortare skol-
dagar, men däremot har de flera timmars 
skolarbete hemma. Därför är läxhjälp så vik-
tig! 
 
Elims utbildningscenter 
”Att investera i utbildning är att investera för 
framtiden. Ett sunt samhälle kan byggas en-
bart genom utbildning och detta blev väldigt 
tydligt när vi beslutade starta projektet Elims 
utbildningscenter. Försöksprojektet startade i 
september 2013 och de som fick möjligheten 
var barn i åldrarna 5-14 år, som kom 

från fattiga familjer. Klassrum, kök och 
tvättutrymmen ordnades på övervåningen i 
stödboendet Brăndușa och barnen hämtades 
efter skolans slut för att vara i projektet fyra 
timmar om dagen. Här fick de ett mål mat, 
kunde tvätta sig, få sina kläder tvättade och 
fick hjälp med sina läxor av två anställda lära-
re. De fick också delta i andra lärorika aktivi-
teter. Arbetet har gett goda resultat och re-
sponsen från de femton barnens skolor är 
positiv. Vi samarbetar med kommun och sko-
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Kära faddrar och sponsorer! 
Detta är årets sista Nyhetsbrev och även detta år har vi fått se positiva resultat hos 
de barn och ungdomar, som vi kan hjälpa tack vare er alla! 
Det är fantastiskt att se tillbaka på ett år som gått och lägga märke till utveck-
lingar! Samtidigt finns det frustrationer och en känsla av att inte räcka till för 
alla behov, som finns omkring oss.  
Tack alla ni som troget är med och engagerar er för barn och ungdomar med behov i 
Rumänien. 

Flitiga läxläsare 



la och det betyder mycket för barnens fram-
steg att deras lärare kommer till oss för att 
hjälpa till på frivillig basis. 
2014 blev ett mycket bra år, för i februari 
kunde vi skriva ett samarbetskontrakt med 
Erikshjälpen. Efter det har vårt projekt blivit 
mycket större. Vi har nu 34 barn, fem lärare, 
en chaufför och en lokalvårdare. Förutom 
den dagliga lunchen och hjälpen med läxläs-
ningen har barnen möjlighet att duscha, byta 
kläder och få extra hjälp av psykolog och lo-
goped. De får också delta i skapande verk-
samhet. 
Allt görs med målsättningen att barnen ska 
gå i skolan och att de ska integreras i samhäl-
let. 

I detta projekt har vi planer på att bygga en 
”hygienstuga” i en av romerkvarteren i Marg-
hita. Där ska finnas duschar, toaletter och 
tvättmaskiner. Tanken är att den ska vara 
öppen för hela kvarteret fyra timmar om da-
gen. 
Vi tror att utbildning är det som kan lyfta ett 
samhälle och att den spelar en stor roll för 
framgång. 
Vi vill förbereda dessa barn för utmaningarna 
de kommer att möta i livet och vi vill hjälpa 
dem att utveckla goda karaktärer.” 
                         Lucian Hebricean, projektledare   

”Gör det lilla Du kan - gör det villigt och glatt 
Året var 1998 och jag fick erbjudande  att 
vara ”farmorvolontär” i Margitha.  
Det lät mycket spännande men jag undrade 
vad jag skulle kunna uträtta bland dessa 
barn. Inte kan jag språket och min engelska 
är dålig, men nyfikenheten  fanns där, så jag 
åkte. Jag flög till Budapest tillsammans med 
en annan volontär, vidare med tåg till Debre-
cen och så med bil till Margitha där jag fick 
bo i volontärshuset på Strada Herculane 2 i 
ett rum för åtta personer. 
 För mig hade ett äventyr börjat och jag blev 
kvar i tre månader. Jag arbetade på Casa Albă 
där det fanns 24 barn uppdelade i sex rum. 
Jag var mest bland de minsta barnen, där 
kramar och kärlek var viktigare än språkkun-
skaper. Vi hämtade mat på sjukhuset i närhe-
ten och det var tråkig mat utan grönsaker 
och desserter, så vi köpte frukt och godis 
emellanåt och det var naturligtvis mycket 
uppskattat.  
Vi som arbetade var hälften utländska volon-
tärer och hälften rumäner. Vi arbetade även 
på natten, vilket var lite tuffare än på dagen, 
men vi hade alltid sällskap av tvättmaskinen, 
som aldrig var stilla. Det var inte lätt att trös-
ta barnen om de vaknade på natten och var 
ledsna. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siv Holm 

Två av flickorna från After school projektet 



På kvällssamlingarna för volontärerna grät vi 
och bad att Gud skulle gripa in i varje barns 
situation och vi blev genom dessa stunder, 
som en stor familj – de flesta i 20-års ålder 
och så jag 56 år gammal. 
Efter 10 år återvände min man Lennart och 
jag till Marghita med en bussresa. Då fick vi 
information om de byggteam, som ständigt 
åker till Marghita, så nu har vi gjort sju bygg-
teamsresor. 
Alla upplevelser i Rumänien har berikat mitt 
liv och det är jag tacksam för! Jag är också 
tacksam över att se att familjehemmen har 
kommit i dess ställe. Det är också roligt att 
möta dem, som nått mogen ålder och nu har 
ett eget boende!   
Jag  önskar  Barbro,  Lars  och  hela FCE Guds 
välsignelse! KRAM!”                                                                                              
                                      Siv Holm, Skövde 
 
Det finns många sätt att samla in pengar till 
EFI Fadder och vi vill att ni skriver och berät-
tar hur ni har gjort/gör, för att inspirera 
andra!  
Skriv till elim@fce.ro eller FCE Str. Balcescu 
79, 415300 Marghita, Rumänen. 
I Sandviken kan man spela golf till förmån till 
EFI Fadder! 
 
Vallhovskyrkan Golf Open till förmån för 
EFI Fadder. 
”Det hela började för drygt 20 år sedan. Jag 
och mina golfvänner avslutade golfsäsongen 
med en runda tillsammans. Någon instiftade 
ett vandringsspris och traditionen ”sista för-
söket” påbörjades. Fler och fler församlings-
medlemmar började spela golf och anslöt till 
tävlingen. 2008 stannade vandringspriset 
hos den som vunnit sin tredje seger. När vi 
sedan funderade på att lägga ner eller ut-
veckla tävlingen, så bestämde vi oss för det 
senare. Vallhovskyrkan Golf Open var ett 
faktum, med syftet ”att i enlighet med för-
samlingens vision, på ett praktiskt sätt, visa 
att församlingen är en öppen gemenskap 

samt stötta  EFI Fadder! ”                           
Startavgiften 50 kronor per deltagare går 
oavkortat till EFI Fadder och vid kvällens 
samkväm och prisutdelning, dit alla även 
ickegolfare är välkomna, så ges det möjlig-
het att ge en gåva till EFI Fadder. Årets täv-
ling lockade 13 spelare 11-70 år och jag kun-
de med glädje skicka en slant till EFI Fadder.”                                                                                             
                     Nille Wiklander, Sandviken 

Sätt gärna in en extra gåva på EFI Fadders 
Gåvokonto! 
Tänk på möjligheten att ge bort den perfek-
ta julklappen, som är JULGÅVAN med ett 
värde av 100 kr till förmån för EFI Fadder!  
Maila  gavokort@efifadder.se eller ring 0705 
611906 och beställ hur många du vill ha, så 
skickar vi dig de fina korten, kuvert samt ett 
inbetalningskort.   

Med detta julkort tillverkat 
av ungdomar i FCEs Dagcenter 

önskar vi er en underbar 
 
 
 
  
 

Advents- och Juletid  
samt ett Gott Nytt År!  
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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  ......................... 073-183 23 66  

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

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 


