
”Kära vänner, allt sedan starten har FCE visat 
viljan att stödja utsatta människor, särskilt ro-
mer. De senaste åren har vi intensifierat vår 
verksamhet för den gruppen av människor. Vi 
har koncentrerat oss på barnens skolgång och vi 
har börjat engagera oss i de människor, som 
lever i  romerbosättningar. Vi vet att dessa 
människor bor under svåra förhållanden och de 
har ingen chans att själva ta sig ur den situation 
de befinner sig i. 
 
Vi har blivit välsignade med ekonomiskt stöd 
från Postkodlotteriet genom Erikshjälpen, så att 
vi kunnat starta ett projekt där vi kan hjälpa 
missgynnade romer i en bosättning i Marghita 
och vi vill kunna erbjuda jobb för några av dem. 
Vi är glada för den möjligheten och vi har stort 
hopp om att vi tillsammans ska kunna göra bra 
saker. 
 
Vi har anställt personer, som dagligen går till 
bosättningen i utkanten av stan, för att lära 
känna och lyssna till människornas tunga livsbe-
rättelser, förstå deras lidande och behov samt 
att försöka skapa vänskapsrelationer med dem, 
som förlorat hoppet om ett värdigt liv. Vi kän-
ner oss hedrade när vi lyckas ta några viktiga 
steg framåt för att människors liv ska förvand-
las. Vår målsättning är alltid att stötta männi-
skor, som desperat ropar på hjälp för att kom-
ma ur en krissituation.  
 

Tack till er alla faddrar och gåvogivare för att ni 
gör det möjligt för FCE att svara på dessa rop på 
hjälp! 

Valentina Ferche” 
 
Lekplatsbygge 
 
När detta skrivs, så är en grupp av trettio perso-
ner från ett gymnasium i Oskarshamn på plats i 
Marghita. Deras beundransvärda insats har 
varit att tillverka lekutrustning, skicka den till 
Rumänien och komma hit för att montera den. 
De har grävt, gjutit, svetsat och rest imponeran-
de lekredskap i en romerbosättning samt utan-
för FCEs Dagcenter. Mycket engagemang och 
slit, som ger glädje och stimulans till många 
barn! 
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Kära faddrar och sponsorer! 

EFI FADDER 
INSAMLINGSSTIFTELSE 

Hjälpverksamhet i Rumänien 

FCE är en organisation, som är välsignad med understödjare, som har stora hjärtan  och i organisa-
tionen finns fantastiska anställda, som brinner för att ge utsatta människor ett värde och ett hopp 
för framtiden. Det ger så mycket tillbaka att göra något för andra, så vi uppmanar dig som redan är 
gåvogivare att berätta om behoven och att värva andra faddrar! I detta stora teamwork är alla lika 
viktiga! Kom med du också! 

Ett av lekredskapen på invigningsfesten 



Familjehem 
 
En del förändringar har skett och idag finns tre 
familjehem istället för fyra, som tidigare och 
huset i Chiribiș står nu tomt. Under det senaste 
halvåret har sju barn och ungdomar flyttat ut, 
fyra av dem till sina biologiska familjer. Det 
kallas integrering och räknas som en framgång, 
men efter att en del av dem varit i vår vård i tio 
år, så känns det tomt efter dem och vi saknar 
dem.  
 
I Casa Marghita bor sex pojkar och en av dem 
som nyligen flyttat ut finns fortfarande under 
familjens vingar. Två av pojkarna har tidigare 
bott i familjehemmet i Chiribiș. Föräldraparet, 
Cristi och Roxana, har tre egna barn i åldrarna 1 
– 8 år. 

I Casa cu Flori bor fyra flickor och en pojke. Tre 
av barnen är syskon och har tidigare bott i Chiri-
biș. Costi och Carmen har slutat som familje-
hemsföräldrar och ett nytt par är nu anställt.  

De heter Marian och Carmen och de har vuxna 
barn. 
 
I familjehemmet Poiana Verde, som också ligger 
i Marghita, bor fyra flickor och en pojke. Ghița 
och Adela är föräldrapar och de har två små 
pojkar.  
 
Alla familjhemsbarnen går i förskola och skola. 
Det närmar sig slutet av terminen och examens-
proven har börjat. Det är mycket pluggande, 
särskilt för de fyra flickor, som går i åttonde 
klass, som är avgångsklass. Alla ser nu fram 
emot sommarlovet. 

Arne Holmsten är en pensionär, som valt att 

använda sin tid och sina kunskaper för att göra 

en insats i Marghita. Läs hans personliga berät-

telse här: 
 

”Arnes story 
 

Det hela började med att min fru och jag prata-

de om att göra korttidsinsatser i mission när vi 

blev pensionärer. Efter en svår tid dog hon hös-

ten 2013 och i samråd med mina barn, så sa jag 

upp lägenheten i februari året därpå. Jag visste 

att jag skulle någonstans, men inte vart. Rensa-

de ut det jag inte behövde av porslin och pryd-

nadssaker och annat från vårat hem. Barnen 

tog det de ville ha och resten gick till second 

hand. Jag fick tag i ett förråd där jag kunde ha 

mina möbler och flyttkartonger. Under dessa 

Familjehemmet  Casa Marghita 

Familjehemmet  Casa cu Flori 

Familjehemmet  Poiana Verde 



månader gick jag igenom en otrolig sorgepro-

cess. När jag kom ut till min sommarstuga den 

sista juni var jag helt slut. Sommarstugan var 

min bostad nu.   

 

Under våren anordnades en församlingsresa 

till Marghita i Rumänien och jag anmälde mig. 

Jag bad att få samtala med Lars och Barbro om 

möjligheten att göra en insats där och det var 

de positiva till. Jag lovade komma i oktober. 

Det gjorde jag och jag stannade i sex månader. 

Jag blev fastighetsskötare och skötte diverse 

sysslor. Under den perioden fortsatte jag sor-

geprocessen. Jag var själv och kunde bearbeta 

min sorg och det var väldigt nyttigt för mig. 

 

Jag fick komma nära ungdomarna, som samla-

des i Klubben tisdagar, fredagar och lördags-

kvällar och det har varit så roligt för mig. Det 

kom svenska team på besök på hösten och på 

våren och jag fick uppleva otrolig vänskap. Det 

har betytt jättemycket för mig och kanske för 

dem också. Jag har inte svårt att möta männi-

skor, utan kan göra det på ett enkelt sätt, tror 

jag. 

 

Kommande vinter åkte jag till Marghita igen 

för en ny halvårsperiod och det var en otrolig 

stor skillnad, för då var jag precis nyförlovad. 

Den nyårshelgen var jag i Sverige och då plane-

rade vi vårt bröllop, Agneta och jag. Hon följde 

med till Marghita och skulle även komma en 

vecka innan det var dags att åka hem i maj. Då 

gjorde vi en rundresa i detta vackra land, Ru-

mänien. 

 

I början av året fick jag en present av min fäst-

mö och det var att hon kom på besök ytterliga-

re en gång under våren. Hon gillar att vara 

aktiv och det passade så bra att hon kom en 

vecka då det var full aktivitet i Marghita. Min 

familj har också varit på besök och de förstår 

att jag trivs här. 

 

Mitt engagemang i besöksteamet för Ciutelec 

har betytt mycket för mig.  Jag gör inte skillnad 

på människor och jag tror att de vi möter där 

känner det. Jag är också förtjust i och kommer 

bra överens med ungdomarna i Dagcentret, 

särskilt killarna. 

 

Den här våren har jag varit i Marghita i två 

månader. Det var roligt att få ta hand om och 

visa runt en grupp från vår församling, männi-

skor som min fru och jag värvat. Det var också 

underbart att se församlingsgruppen med 

barnfamiljer i aktion. 

 

Kemin mellan mig och de som jobbar i FCE 

stämmer och jag har fått lära mig så mycket av 

dem. T.ex att inte ge saker, utan att använda 

min generositet på andra sätt. Jag blir gripen 

när jag ser hur människor med behov vänder 

sig till olika projektledare och får hjälp av dem. 

Dessa guldkorn till människor är fantastiska! 

 

After School projektet är speciellt för mig, för 

det är så häftigt! Genom barnen där har jag 

kommit i kontakt med deras familjer och få se 

in i dessa romers verklighet i vardagen. 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs också om Gunilla Erikssons intryck efter två 

veckor i Marghita! Du hittar hennes berättelse 

på EFI Fadders hemsida www.efifadder.se   

Där kan du också läsa FCEs Årsrapport för 2016 

(på engelska)  www.efifadder.se/2017/04/28/

las-fces-aktivitetsrapport-for-2016/ 

Arne Holmsten” 

http://www.efifadder.se
http://www.efifadder.se/2017/04/28/las-fces-aktivitetsrapport-for-2016/
http://www.efifadder.se/2017/04/28/las-fces-aktivitetsrapport-for-2016/


 
 

in en EFI Fadder dag  
i Pingstkyrkan Arken Värnamo  

Lördagen den 18 november 2017! 

 
 

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 

Tack till våra sponsorer 

Askeby Grävservice 

Centrumförvaltning Linköping 

El och Konstruktion AB Stockaryd 

Fergas 

Fogless International 

G Magnussons Snickerifabrik Stockaryd 

Gunnars Tråd AB 

Hilding Anders 

Holst Åkeri Sävsjö 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

ONQ Linköping 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Svensson & Linner 

 

 

EFI Fadder/FCE 

Boka redan nu  

Stötta arbetet i Marghita! 
Bankgiro 900-4300   Swisha 1239004300 

Gör ett besök i  

EFI Fadders  
Second Hand butik 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10—14 

 

Även om du bor långt därifrån,  
så lönar det sig!  

Om du vill hjälpa till på något sätt  
kontakta Rolf Gustafsson  

076 8192896 
Se och hör om butiken på: 

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

önskar er alla en underbar sommar! 

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

