
I ett Nyhetsbrev skrivet på sommaren, kan vi 
självklart inte låta bli att skriva om läger! Hela 
sommaren pågår lägerveckor i vår lägergård i 
byn Chișlaz 15 km från Marghita. De flesta 
lägren varar måndag till fredag och det finns 
plats för ca 25 barn och ledare. Ett bra hus 
med sovutrymmen samt plats för aktiviteter 
både ute och inne. I köket tillagas frukost och 
kvällsmat medans lunchen kommer från FCEs 
storkök i Marghita. Ledarna, varav många är 
rumänska volontärer, gör allt för att barnen 
ska få rika upplevelser, som bär under året. 
Många barn lever ett tufft liv och behöver så 
väl den smak av himmelrike, som dessa läger 
kan ge dem. Tack alla ni som gjort stora sats-
ningar och uppoffringar för att ge barn oför-
glömliga lägerveckor denna sommar!  

Dagsbesök i Chișlaz 
 
”Redan sommaren 1991 gav Gud mig den 
stora glädjen att lära känna den rumänsk/
svenska organisationen FCE i Marghita. Blygt 
försökte jag närma mig besöksgruppen och 
volontärerna och jag började gå på andakter-
na, som de hade med oss på torsdagarna. Det 
var de enda som kom för att fira gudstjänst 
och för att tala till oss genom sång och un-
dervisning om Guds storhet och nåd. Besöks-
gruppen kom inte bara för att ge oss tro på 
och kärlek i våra hjärtan till Jesus, Guds son, 
utan också för att ge materiell hjälp till vård-
hemmet. Det kunde vara större eller mindre 
saker, men nästan alltid var Barbro Gustavs-
son med, en person med gott hjärta och som 
aldrig nekar att hjälpa. 
 
Under årens lopp har vi märkt att FCEs verk-
samhet har gett starka avtryck då det gäller 
socialt arbete i Marghita genom att alltid 
hjälpa där behoven är som störst. Genom ett 
samarbetskontrakt och ett uppbyggt förtro-
ende får det statliga vårdboendet i Ciutelec, 
där jag bor, stöd som kan vara utflykter och 
även donationer. Jag, Valeria Fencea, och 
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Kära faddrar, sponsorer, andra gåvogivare och alla intresserade! 

Det är dags för en hälsning från Marghita i Rumänien. Tack vare er alla, så har EFI Fadder/FCE 
möjlighet att ta hand om, stötta och ge chans till ett bättre liv för många barn, ungdomar och 
andra behövande. 
 

För en del av de ca 60 anställda är det semestertider, men en verksamhet med människor slår 
inte igen. Omsorgen om dem som finns i vår vård pågår dygnet runt alla dagar. Tack att ni 
finns med i denna omsorg! 

Barn i projektet ”After School” EFI FADDER 
INSAMLINGSSTIFTELSE 

Hjälpverksamhet i Rumänien 



min rumskamrat, Tunde Szucs, har stor hjälp 
av FCE och i synnerhet av Barbro. Ofta pratar 
vi om deras projekt och verksamhet och vi 
har hört om lägerverksamheten i Chișlaz. Vi 
visste att det finns ett termalbad i byn och vi 
önskade väldigt mycket att få besöka läger-
gården någon gång. En vacker julidag gick vår 
dröm i uppfyllelse. I närheten av termalbadet 
ligger den fina lägergården med sovrum, bad-
rum och samlingssal. Gården är trevlig med 
plattgång, staket och en rad med fruktträd. 
 
Då vi besökte lägergården var det läger för 
barn, som finns i After School projektet och 
de var där tillsammans med sina eftermid-
dagslärare. Projektledaren Anița Crăciun 
berättade för oss hur lägren är organiserade. 
För de barn och ungdomar som finns i FCEs 
olika projekt är lägergården en underbar 
plats där lek och glädje ger dem liv. De får tre 
mål mat om dagen, mellanmål, lek- och fritid, 
undervisning och så får de självklart njuta av 
bad i poolerna.” 
                                                      Valeria Fencea  
                               
Casa Albă 
                                                                         
I år är det 20 år sedan vi flyttade 24 övergiv-
na barn från barnavdelningen på sjukhuset i 
Marghita till Casa Albă, Vita Huset – ett vik-
tigt hus för viktiga personer. De första barnen 
blev senare sammanlagt över 100 som skulle 
komma att vandra igenom Casa Albă som en 
station i sitt liv. En del barn fick komma till 
sina biologiska familjer, andra till nya familjer 
i Rumänien eller andra länder. Några finns 
fortfarande kvar i FCEs omsorg och är idag 
unga vuxna.  
 
Själva byggnaden har sedan barnhemmet 
avvecklades använts till en rad olika aktivite-
ter och gett ännu fler barn möjligheten att 
utvecklas. Detta som var vårt främsta mål när 
vi 1996 förberedde för den första gruppens 
ankomst till Casa Albă. 
 

Särskoleflytt 
 
”Som ni antagligen vet så har Särskolan an-
vänt lokaler i en sidobyggnad till en av Marg-
hitas skolor sedan starten 2001. De senaste 
åren har skolan önskat använda den tomten 
för matsal och sportsal, men det har inte 
funnits pengar till det. I våras fick vi veta att 
byggnaden ska rivas och att ett nybygge har 
finansierats, men att det tyvärr inte längre 
finns utrymme för särskoleklasserna.  
 
Av den anledningen ska dessa klasser nu i 
höst flytta in i bottenvåningen på Casa Albă 
och förenas med de andra särskoleklasserna, 
som håller till på övervåningen. Ett team av 
elever från Culloden Academy i Skottland 
kom som sommarvolontärer till FCE i två 
veckor. Första veckan hjälpte de till på ett 
läger i Chișlaz för fosterbarn och den andra 
veckan målade de väggar och gjorde fint på 
bottenvåningen på Casa Albă, så att det nu är 
klart för inflyttning. Det var rätt människor, i 
rätt tid,  på rätt plats! 
 
 Sinnesrum/Upplevelserum 
 
Hela idén startade för flera år sedan då våra 
utbildningspartners i Colorado berättade för 
oss personal och volontärer i FCE om sinnes-
upplevelsers betydelse för barn med autism 
och  andra  särskilda  behov,   för   prematura 
 

”Den stora flyttaredagen” i maj 1996 då den första 
gruppen barn flyttades från sjukhuset till Casa Albă 



Lidia Micula är en av FCEs ledare  

barn eller för barn som utsatts för tidiga 
förluster. De behöver extra stimulans för att 
reglera, integrera och organisera sina olika 
sinnesintryck. Detta är en terapi som kan 
hjälpa dem att bättre förstå världen omkring 
dem och att de kan interagera med omgiv-
ningen på ett effektivt och tillfredställande 
sätt. 
 
Jag insåg inte bara att det är ett dyrt projekt, 
utan att det också kräver utbildning och kun-
skap. Flera år senare frågade volontären 
Julia Davis om vi var intresserade av att ska-
pa ett sinnesrum. Jag hakade på utan att 
veta den verkliga kostnaden. Dessutom gjor-
de jag ett stort misstag när jag på Internet 
kollade utrustning och priser. Istället för 
60.000 Ron läste jag 6.000 Ron och det var 
ju en nolla för lite, eller hur? Det gjorde att 
jag trodde att vi skulle kunna gå vidare med 
det här projektet, men när jag insåg missta-
get, så hade Julia redan skickat en summa 
pengar. 
 
Ett år gick utan att vi kunde finansiera pro-
jektet. Sedan var det en person, som jag inte 
mött tidigare, som berättade om 
”Programmet för barns hälsa” vilket finansi-
eras av det rumänska oljebolaget MOL. Det 
fanns medel för vårt projekt, men FCE var 
tvungen att bidra med en del. Vi hade peng-
arna från Julias församling, vi skickade in en 
ansökan, den blev beviljad och vi fick pengar 
i våras. Vi kunde anlita en duktig lärare från 
Cluj, som höll en kurs under våren i 
”Sensorisk integration” för tolv personer 
från FCE och Särskolan. 
 
Gud vet hur han ska jobba med oss, för jag 
hade antagligen gett upp idén om jag hade 
vetat kostnaderna från början. Jag tror att 
det här är en stor tillgång, det hjälper oss att 
ge bättre stimulans till våra barn och jag är 
säker på att personalen kommer att göra ett 
bra jobb. Dessutom är vår lärare villig att 

övervaka verksamheten och att komma med 
goda råd när vi behöver det.   
 
Det färdigutrustade sinnesrummet ligger i 
Casa Albă byggnaden och både Särskolan 
och FCEs andra projekt har tillgång till 
rummet. Tack Gud för din gåva!” 
                                                           Lidia Micula                                                                                                     
 
After School 
 
After School är ett projekt, som startade 
2013 och som finansieras av Erikshjälpen. 
Verksamheten är förlagd till bottenvåningen 
på Brândușa, vilket är en stor byggnad i 
utkanten av Marghita. I samma byggnad 
finns också FCEs stödboende.  
 
Till After School kommer barn, som utan den 
möjligheten inte skulle kunna gå i skolan. De 
får mat, har möjlighet att tvätta sig och sina 
kläder och de får hjälp med skolarbetet. Att 
så många barn i Rumänien, främst romer, 
saknar detta hemma, är anledningen till att 
alltför många barn inte går i skolan 
överhuvudtaget. Särskilt förskolebarnen, 
som kommer till After School, har stor chans 
att klara sig bra då det är dags att börja 
skolan och de flesta barnen har höjt sina 
skolresultat.  
 
I juni var det två After School-elever, som 
slutade åttonde klass (motsvarar nian i 
svensk skola) och den ena är den första 
flickan i sitt bostadsområde, som gått åtta år 
i skolan. Två grupper av barn från After 
School har varit på läger i Chișlaz i juli och 
det förgyllde deras sommar. 
 
Läs om After School i Marghita på sidorna 16
-17 i Erikshjälpens tidning! Läs också Daniel 
Grahns ledare på sidan 3 om kyrktanternas 
betydelse för en bättre värld! 
http://erikshjalpen.se/files/9714/6460/5088 
/EH_T2_2016_webb.pdf 

http://erikshjalpen.se/files/9714/646/5088/EH_T2_webb.pdf
http://erikshjalpen.se/files/9714/646/5088/EH_T2_webb.pdf


 

EFI Fadder 
Insamlingsstiftelse              
Ringvägen 26           

564 33 Bankeryd                  

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 036-711 600 

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, 070-7401343 

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 

 

Varm hälsning  
till er alla från oss alla 

 

EFI Fadder/FCE  
 

Stötta arbetet i Margitha! 
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/ 

 
V  Ä  X  T  K  R  A  F  T  ! 

Vad görs i EFI Fadder/FCE? 
Hör om arbetet på hemmaplan och 
lyssna till rapporter från Marghita 

Lördagen den 12 november 
Möt gamla och nya EFI-are  

och låt dig inspireras! 
Medverkar gör engagerade  
människor från EFI Fadder  

i Sverige och FCE i Rumänien. 
Annons om tid och plats  

kommer på www.efifadder.se 

EFI Fadder/FCEs nya broschyr ”Vi vill ge hopp” är nu klar! 

Volontärsresa till Marghita 
Vill du haka på ett sk byggteam i höst?  

Till arbetsuppgifterna passar all slags händighet 
och villighet! Kökspersonal är viktig! Arbetsglädje, 

gemenskap och upplevelser är belöningen!  
Det handlar om tvåveckorsperioder  

(kortare tid är möjligt) och utresedatumen är  
12 sept, 27 sept, 11 okt och 5 nov.  

Frågor och anmälan till Willy Lindberg  
0704 595902    FCE-Byggteam@tele2.se  

http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
http://www.efifadder.se
mailto:FCE-Byggteam@tele2.se

