
 
”Vi barn, som bor i FCEs familjehem och går i 
klasserna 5 – 7, får läxhjälp på eftermiddagarna. 
Vi går en och en till Dagcentret och jobbar med 
matte och rumänska en timme var. Vi som bor i 
Poiana Verde tycker det är långt dit och vi som 
bor här i närheten, skulle önska att det var läng-
re, så vi kunde få cykla. Det är jobbigt att ha 
läxor varje dag, men vi vet att det är bra att vi 
får lära oss. Duți och Ella hjälper oss och de är 
jättebra! 
 
Veckan före vårlovet gjorde vi roliga saker varje 
dag. En dag pysslade vi och nästa dag åkte vi tåg 
till Săcueni. Det var jättelångt från järnvägssta-
tionen in till stan och vi gick nästan vilse. En 
annan dag åkte vi buss till Oradea och tåg 
hem. Vi fick lära oss att köpa biljetter  
 

och hur man klipper biljetten på spårvagnen.  
 
Vi lärde oss en massa saker och det var om plat-
ser och byggnader i vårt län också. I Oradea gick 
vi på bio och det var en 3D-film, så det var extra 
kul! Sedan fick vi beställa fastfood själva och en 
del beställde för stark mat. Vi var i parken i 
Marghita en dag också och det var gott med 
glass i solskenet. Den sista dagen gick vi till 
”Äpplekullen” och hade picnic. Sergiu hjälpte 
oss att grilla kött. Vi sparkade fotboll, tog selfies 
och åt en massa solrosfrön. Vi är tio barn och vi 
har jättekul ihop! När skolan slutar i juni, skulle 
vi vilja åka till zoo i Oradea och till flygplatsen. ” 
 
                  Berättat av Claudia, Cerasela och Iulia                                                               
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Vi är glada att vi kan skicka en försommar-hälsning till alla er, som är intresserade 
av  EFI Fadder/FCEs  verksamhet  i Marghita!  Allt ert stöd  betyder  enormt  mycket!  

Familjehemsbarn på utflykt 

Läsa och lära  



Nya uppgifter 
 
FCE i Marghita har drygt 60 anställda., fantastis-
ka människor med många olika meningsfulla 
uppgifter i FCEs alla projekt. Lidia Micula är en 
av dem som varit med längst. Hon är nu väl-
komnad in i FCEs ledarskapsteam tillsammans 
med Valentina Ferche och Lars Gustavsson. Hon 
och hennes man, Dan, flyttade till Marghita 
1991 och träffade då svenskar och amerikaner, 
som  kommit med en önskan att hjälpa övergiv-
na barn. Samarbetet började där och då. Nu, då 
Lidia fyller femtio år, har hon jobbat halva sitt 
liv i FCEs tjänst. Under tiden har hon utbildat sig 
till speciallärare och psykolog, för hon insåg att 
det behövs mycket kunskap och förståelse för 
att kunna hjälpa dessa barn. 
 
De första åren jobbade Lidia volontärt. Hon och 
Dan var en resurs i styrelsen i uppbyggandet av 
organisationen, hon var tolk då kurser och ut-
bildningar hölls av utlänningar för både perso-
nal och barnhemsbarn och hon fanns tillhands 
där hon behövdes i olika sammanhang. 
 
1999 behövdes en föreståndare på Casa Albă 
och Lidia Micula var en mycket lämplig person. 
Hon berättar att det var stort att få vara med 
och ge en chans till ett bättre liv för små 
övergivna barn. ”Barnen som kom från 
sjukhusets barnavdelning , var ofta i ett mycket 
dåligt skick, men förändrades otroligt snabbt 
och blev levande när de kom till Casa Albă”, 
berättar hon och fortsätter ”Det var blandade 
känslor då barnen flyttade till sina 
adoptivföräldrar. Mest glädje för att barnen fick 
en familj, vilket var vårt mål, men också känslor 
av nostalgi och saknad när de åkte.” 
 
Sedan FCEs transithem övergick till att bli famil-
jehem för ca sju år sedan, har Lidia varit ledare 
för dessa hem. En del av familjehemsbarnen var 
på Casa Albă som små och har förtroende för 
Lidia. I terapisamtal med dem får hon höra att 
de har goda minnen från tiden där och det är 
hon glad för.  
 
Hon  ansvarar också  för  fosterhemsplaceringar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
och  de flesta av de barnen kommer från   Casa   
Albă.  ” Jag  är  så  glad  över  att  se 
förändringen i dessa barns liv och att både 
familjehem och fosterhem har gett så bra 
effekt! Jag gillar att se hur roligt barnen tycker 
det är att träffa varandra! Förra året bad de mig 
ta med dem till byggnaden där Casa Albă var, så 
de kunde prata minnen”, berättar Lidia och ler. 
 
Det var Lidia som tog ansvar för Casa Silvia, ett 
hem som öppnades 2003 för barn med funk-
tionshinder. ”Det är viktigt att dessa barn, som 
idag är unga vuxna, har ett fint hus att bo i och 
att där finns alla förutsättningar för att de ska 
ha det bra. Jag tycker mycket om atmosfären på 
Casa Silvia och det är roligt att se hur bra de, 
som bor där och de som jobbar där, trivs!” 
 
Att Lidia också jobbar på Särskolan är en annan 
historia, men det är alltid intressant att höra 
henne berätta om sin pedagogik, som gett 
många barn trygghet och verktyg för att ta till 
sig kunskap. 
 
Lidia uttrycker sin tacksamhet över hur Gud lett 
organisationen under alla dessa år och att det 
är Han, som lett henne in i de uppgifter hon har 
idag. ”Jag är nöjd med min ålder och känner 
mig välsignad. Mitt liv har blivit så här utan att 
jag kunnat tänka ut och planera det. Jag ville ge 
barn en chans och jag har utbildat mig för att 
kunna göra det. Mina nya uppgifter i FCE är en 
ny utmaning, men jag tror det blir bra. Jag ser 
att kommunikationen med gåvogivare är viktig 
och vill göra min insats när det gäller det. Jag 
har barnens och ungdomarnas förtroende och 
jag samarbetar bra med Vali och Lars”, avslutar 
Lidia.  

Lidia Micula är en av FCEs ledare  



Volontärer och gäster 
 
Under månaderna mars – maj har nära 150 
personer kommit  till Marghita för att se och 
delta i arbetet. En del på besök en dag, me-
dans andra stannat för att jobba ett par veckor 
eller längre. Bla har två stora träbyggnader, 
Brândușa och Volontärshuset, blivit tvättade, 
skrapade och målade, vilket är fantastiskt! De 
som kommer upplever gemenskap och att man 
kan vara vara till hjälp med det man är bra på. 
Många har lång livserfarenhet medans andra 
är yngre. Läs på www.efifadder.se vad Robert 
Karlsson skriver om sin vecka i Marghita. 
 
Läs också om ett 20 årigt engagemang från 
högstadieskolor i Bankeryd och Jönköping 
http://www.efifadder.se/2016/04/13/20-arigt-
skolengagemang/ 
 
I EFI Fadders Nyhetsbrev nr 3 kommer en rap-
port om FCEs After School projekt där många 
fattiga romerbarn får en chans att få i skolan. 
 
20 års stöd från Second Hand butik 
 
Filippos är en Second Hand butik i Osby i Skå-
ne, som troget stöttat bla EFI Fadder/FCE un-
der tjugo år och det är en beundransvärd in-
sats! Så här berättar Marion Ohlsson som varit 
med sedan starten.  
 
”Allt började med de omskakande TV program-
men om Rumäniens gatubarn och barnhem. 
Clas-Åke Bengtsson, grundaren av Filippos, 
gjorde en resa till Rumänien för att besöka 
gatubarn som bodde i avloppssystemen. Bar-
nen sniffade lim för att stå ut och levde i sådan 
total misär och hopplöshet att det var ofatt-
bart. Han bestämde sig för att försöka hjälpa 
åtminstone några av dessa stackars barn.  
 
Efter köpet av Marklundaskolan i Osby, öppna-
des en Second-Hand-Butik, där vinsten skulle 
skänkas till behövande barn. Claes-Åke var en 
visionär och litade på att Gud skulle vara med i 
projektet och leda det till något som skulle 
generera miljontals kronor till behövande i 

framtiden. Ingen trodde väl att han skulle få 
rätt, men idag 20 år senare, har över 11 miljo-
ner kronor kunnat skickas till människor i nöd. 
 
I juli 2000 hände något som var svårt att för-
stå.  Claes-Åke Bengtsson, Filippos startare och 
eldsjäl, omkom i en trafikolycka när han var på 
väg med en hjälpsändning. Det blev en stor 
förlust för alla, men man bestämde sig för att 
fortsätta arbetet. Jag, Marion Ohlsson, fick 
uppgiften att få det dagliga arbetet att funge-
ra. Så småningom kom också min man Leif 
med och så är det fortfarande idag. Givmilda 
gåvogivare är grunden för vårt hjälparbete! 
 
För tillfället är vi en grupp på 25 personer som 
arbetar ideellt på Filippos Second Hand och 
som hjälps åt med allt. Vi har en fin samman-
hållning och är glada över att kunna hjälpa 
nödlidande barn. Vi har gjort olika punktinsat-
ser när det har inträffat katastrofer, bla det 
jordbävningsdrabbade Nepal och  senast hjälp 
till flyktingar från Syrien som finns i Bekaa-
dalen i Libanon. I Ukraina får ett barnsjukhus i 
Lutsk hjälp. Det finns 400 barn där. Dessutom 
skickar vi pengar till matpaket i Ukraina inför 
julen, som delas ut genom Barnmissionen. I 
Moldavien stöttar vi ett dagcenter i Cornesti, 
där ca 40 barn får hjälp med mat, läxläsning 
mm. och i Dubechno hjälper vi en lägerverk-
samhet. 
 
Vi stöttar EFI Fadder/FCE i Rumänien genom 

att ge månatligt stöd till familjehemmet Casa 

cu Flori i Marghita. Det är lite av vad vi i Filip-

pos sysslar med och det är en stor förmån att 

få vara med i ett sådant här arbete. 2016 blir 

ett spännande år för oss på Filippos. Vi ska 

nämligen flytta. Från vår gamla Marklundasko-

la går resan vidare till en industrilokal. Vi ser 

fram emot flyttningen och hoppas att Gud är 

med oss och att Osbyborna hittar oss även där. 

 Vi tackar Gud för 20 välsignade år som ligger 

bakom och ber om hjälp även för framtiden.                                                                                

 Marion Ohlsson 
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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, 036 - 711 600 

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 

Fogless International 

Gunnars Tråd AB 

Holst Åkeri Sävsjö 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

Tack till våra sponsorer 

 

                                                                          
Lägerinsamling pågår 
 

Vill du vara med och ge ett barn ett oförglömligt läger i som-
mar? Sätt in din gåva på 100 kr för en lägerdag och 500 kr för 
en lägervecka på EFI Fadder Insamlingsstiftelse Bankgiro 900-
4300  eller Swish 1239004300.  Läs mer på hemsidan! 
http://www.efifadder.se/2015/05/09/vill-du-vara-med-och-ge-
ett-barn-en-oforglomlig-lagervecka-i-sommar/ 
 
Du kan också beställa Gåvokort av  christina.elander@telia.com 
tel. 0383 50020. Den som får kortet som gåva, har då gett en 
lägerdag eller lägervecka  till ett  barn i Rumänien. Beställ flera 
Gåvokort och du har alltid en passande gåva att ge bort eller ta 
hem många för att sälja! 
 
Sprid EFI Fadders informationsfilm 
 

Den finns på hemsidan www.efifadder.se 
http://www.efifadder.se/2016/03/14/sprid-var-nya-infofilm/  

EFI Fadder/FCE  
tackar för allt stöd 

och önskar er alla en 
underbar sommar! 

EFI Fadder är nu en Insamlingsstiftelse med 90-konto 

Bankgiro 900-4300  Swisha 1239004300 

EFI Fadders Second Hand butik 
Jönköpingsvägen 89 Värnamo 

Öppet Lördagar 10—14 
 

Kontakt Rolf Gustavsson 076 8192896 
Se och hör om butiken på: 

 http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/ 
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