
Varje liten eller större gåva har stor betydelse 
och du som ger är otroligt viktig! Inför skolav-
slutningen varje sommar kommer stora gåvor 
från skolor i Bankeryd och Jönköping. Med stor 
uppfinningsrikedom och stort engagemang 
samlar ungdomarna in pengar för att solidariskt 
stötta EFI Fadder/FCEs arbete bland behövande 
i Rumänien. På skolorna finns alltid elever och 
lärare, som varit på plats i Marghita och som 
kan inspirera de övriga. 
 
Efter en ganska kylig försommar i Rumänien 
blev sommaren väldig varm. På samlingarna i 
ungdomsgården Klubben och i kapellet i Ciute-
lec blir inte inspirationen i sången mindre för 
att svetten rinner utmed kroppen. Unga och 
gamla älskar dessa stunder av gemenskap! 
 

Sommarläger 
 
Barn och ungdomar i FCEs alla projekt får chans 
att vara med på sommarläger i FCEs lägergård i 
byn Chișlaz. Tack alla ni som gjort det ekono-
miskt möjligt! En secondhandbutik i Väners-
borg, som drivs av Pingstkyrkan och Erikshjäl-
pen, skänkte pengar för att ge 50 barn en oför-
glömlig lägervecka! Särskilt de barn som kom-
mer från fattiga förhållanden uppskattar dessa 
läger enormt mycket! Hemma är det nödvän-
digt att hjälpa till i arbetet för att familjen ska 
ha mat på bordet och inte sällan lägger de sig 
både smutsiga och hungriga. De upplever lägret 
med bad, roliga aktiviteter, omsorg, mat och 
trygghet som rena himmelriket. Tack också till 
alla rumänska lägervolontärer! 
 
 

Kurser 
 
Med stöd från EU anordnar den rumänska sta-
ten kurser i olika ämnen, kurser som ger kun-
skap och kvalifikationer. Dessa kurser har kom-
mit till Marghita och ungdomarna i FCEs projekt 
erbjuds att delta. Kurserna hålls på eftermidda-
garna, så man kan jobba på förmiddagarna och 
FCEs Dagcenter är en lämplig lokal. 
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Familjehemspappa 
 
Av FCEs sextio anställda har sex valt att gifta sig 
detta halvår. Några bröllopsfester har varit och 
några återstår. Tio anställda har födelsedag i 
augusti och Costi, som fyller femtio år, är en av 
dem. Han är en av de fyra familjehemspappor-
na. Det innebär att man tillsammans med sin 
fru lever med och tar hand om 5 – 7 barn. ”Det 
är ett dygnet-runt-jobb med stort ansvar”, sä-
ger Costi.  
 
För honom, som tidigare jobbat utomlands i 
byggbranchen, blev det en stor förändring då 
han och Carmen tackade ja till förfrågan att bli 
familjehemsföräldrar 2009. De fick betänketid, 
men behövde det inte. Hon hade jobbat på 
Casa Albă, som kunde stängas då alla barn fick 
möjlighet att bo i familjer. Carmen tog ofta med 
barn hem efter jobbet och det blev bestämt att 
fem flickor skulle få flytta till det nyöppnade 
Casa cu Flori tillsammans med Costi, Carmen 
och deras tre egna barn. 
 
Ytterligare en flicka har kommit och även en 
liten pojke, som blir fyra år i år. Pojken var fem 
månader då han kom och det är familjens stora 
glädje att se honom växa och utvecklas. Costi 
berättar att man som familjehemsförälder inve-
sterar mycket i barnens uppfostran för att ge 
dem en chans för framtiden. ”Det är viktigt med 
skolan och att kunna multiplikationstabellen, 
men det är så mycket mer”, säger han. Han bär 
på både oro och förhoppningar.” Vi ger dem det 
vi kan och vi försöker visa dem den rätta vägen, 
men det är de själva som gör valen  livet”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Casa cu Flori bor tolv personer och denna 
sommar jobbar Costi med att färdigställa ett 
större vardagsrum. Svenska byggteam gjorde 
en tillbyggnad i våras och nu är det Costis upp-
gift att inreda den. Familjehemsföräldrarna är 
värd all beundran och uppmuntran!   
  

Natis story 

”Att besöka FCEs familjehem är alltid roligt! När 
jag en lördagskväll kommer till Poiana Verde 
(den gröna gläntan), vilket är familjehemmet 
som flyttade från byn Poiana till det nybyggda 
huset på Brândușagatan i Marghita, så är huset 
skinande rent efter dagens storstädning. Roni 
skär vant potatis och gör pommes frites. Alex 
hjälper henne medan de yngre barnen leker i 
vardagsrummet. 
 
Jag sitter vid det stora köksbordet med mamma 
Aniko och Natalia, som ska fylla fjorton det här 
året. Hon är det äldsta barnet i familjen och 
Aniko säger att Nati tar den rollen på stort all-
var.  Hon hjälper de andra barnen att välja kläd-
sel då de ska någonstans, ser till att kläderna är 
rena och strukna och det är hon som är famil-
jens stilist. Nästan allihopa låter henne göra 
dem fina i håret. Drömmen är att bli hårfrisörs-
ka. 
 
Redan som tvååring ville Nati hjälpa till med att 
mata de mindre barnen på Casa Albă. Ja, Casa 
Albă var Natis första hem och dit kom hon som 
bäbis efter att ha blivit övergiven på barnsjuk-

Costi färdigställer nya vardagsrummet i Casa cu Flori 

Nati och Aniko 



huset. Aniko var anställd av FCE först på barn-
sjukhuset och sedan på Casa Albă. Hon kände 
kärlek till Nati redan då och tog henne med 
hem då hon var ledig. 
 
Från 2008 började transithemmen att förvand-
las till familjehem. Platserna efter ungdomar-
na, som var redo att flytta ut, ersattes av yngre 
barn, många av dem var barn från Casa Albă, 
hemmet som kunde stängas 2009. Så då Aniko 
och hennes man Rafael började arbeta som 
famljehemsföräldrar i Poiana fick Nati och hen-
nes ett år yngre kusin, Roni, flytta in i hemmet 
till allas lycka. 
 
Nati ska börja årskurs sju, men tycker att det är 
jobbigt i skolan. Mamma Aniko är utbildad 
speciallärare och hjälper barnen med alla läxor 
de har. Nati berättar att de är  tre flickor från 
familjen i samma klass, att hennes favoritäm-
nen är musik, teckning och historia och att hon 
på fritiden lyssnar mycket på musik. Hon skulle 
vilja lära sig spela piano och bas. Hemma tyck-
er hon om matlagning, städning och att ta 
hand om småbarnen. Hon får beröm av föräld-
rarna. 

Poiana Verde familjen är både musikalisk och 
sportig, de gillar utflykter, är mycket engagera-
de i församlingen i Popești och de uteblir aldrig 
från Klubben. 
 
Alex kommer med sina album och vill vara med 
och prata minnen från Casa Albă. Nati minns 
att Lars kom dit och satte sig i gungstolen me-
dan barnen klängde på honom. Alex, Nati och 
de andra tycker det är väldigt roligt att träffa 
de barn, som de levde ihop med på Casa Albă. 
Nu i sommar fick de besöka lägret för de fos-
terhemsplacerade barnen och flera som blivit 
adopterade har kommit och hälsat på i som-
mar. Alla dessa barn är verkliga kompisar och 
kommer att hålla kontakten även i fortsätt-
ningen. 
Det viktigaste med Casa Albă var att ge barnen 
en familjeliknade och trygg plats tills var och 
en av dem skulle få sin egen familj. När jag 
sitter med Nati och hennes familj och när vi 
tillsammans påminns om många av de andra 
barnen, som fått en chans genom Casa Albă, så 
känner jag en stor glädje och tacksamhet över 
vad som gått i uppfyllelse!”         

    Varma hälsningar med önskan om att ses i  
                Linköping den 7 november! 

När du handlar i  
EFI Fadders Second Hand butik  

på Jönköpingsvägen 89 
Värnamo vet du att dina pengar går 

till FCE/EFI Fadders  
verksamhet i Rumänien! 

 

Höststart med en mängd nya  
varor lördagen den 22 augusti. 

Därefter öppet alla  
lördagar kl 10 – 14 

 

Kontaktperson Rolf Gustavsson  
076 8192896 

Barbro Gustavsson 

I november är det 25 år sedan de första  
resorna gjordes till Marghita i Rumänien! 

Vik lördagen 7 november för ett  
jubileum i Cupolen Linköping! 

En mycket intressant dag med mera  
dagsaktuella inslag än  

nostalgiska tillbakablickar! 
Annons kommer på www.efifadder.se 
Lars och Barbro Gustavsson med några  

av de rumänska medarbetarna  
kommer att medverka. 

Vid intresse av besök av dem  
31/10 – 7/11, skriv till elim@fce.ro 

EFI Fadder / FCE 

mailto:elim@fce.ro


 
 

EFI Fadder 
Insamlingsstiftelse              
Ringvägen 26           

564 33 Bankeryd                  

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 070-561 19 06 

Bg: 900-4300 

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 

Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse 

Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 070-740 13 43 

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 

Askeby Grävservice 

Centrumförvaltning Linköping 

El och Konstruktion AB Stockaryd 

Fergas 

Gunnars Tråd AB 

Holst Åkeri Sävsjö 

Johan Lundberg AB 

Magnussons Bilskola 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

Tack till våra sponsorer 

 
 

Här kommer en repetition av den förändring som ägt  
rum då vi har blivit EFI Fadders Insamlingsstiftelse. 

EFI Fadder har blivit 
 EFI Fadder Insamlingsstiftelse 

EFI Fadder Insamlingsstiftelses ändamål är att ta emot, 
förvalta och administrera de ekonomiska medel och mate-
riella resurser som samlas in och sedan förmedla dem vida-
re till Fundația Creștină Elims verksamhet bland utsatta 
människor i Rumänien. Vi är godkända av Svensk Insam-
lingskontroll och har fått ett 90-konto. Under 2015 är tan-
ken att vi skall flytta över allt till vår nya organisation och 
nedan ska vi försöka beskriva vad dessa förändringar inne-
bär för dig och vilka förändringar du ev. behöver göra.  
Observera att de gamla kontonumren kommer att upphö-
ra i slutet av året. 

För dig som är fadder  
Det konto du skall använda från och med nu är bankgiro 900-4524. Samma givarnummer (OCR nr) 
som du har haft sedan tidigare.  Använder du autogiro kommer vi behöva ett nytt medgivande från 
dig. Brukar du använda inbetalningskort kommer du att få nya med det nya bankgironumret. 
 
Enstaka gåvor, minnesgåvor m.m. 
Bankgiro 900-4300 Tänk på att ange så mycket information som möjligt ang. gåvan så vi kan sam-
manställa listor med gåvogivare till anhöriga eller jubilarer. 
 
Swisha en gåva 
Du kan på nolltid föra över pengar till EFI Fadder Insamlingsstiftelse. Använd nr 1239004300. Om 
gåvan gäller något specifikt ändamål uppge det i meddelandefältet. 
 

Har du frågor kring dessa förändringar? 
Vi vill gärna hjälpa dig så att den här förändringen går så smidigt och svara på ev. frågor som du har. 
Du är då varmt välkommen att kontakta Daniel Zethson som är ordförande för EFI Fadder Insamlings-
stiftelse, daniel.zethson@efifadder.se eller 070-740 13 43. 

mailto:daniel.zethson@efifadder.se

