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Kära faddrar, sponsorer och andra gåvogivare!
Ert stöd är ovärderligt och vi vill tacka för stor trofasthet och mycket kärlek i det ni gör för att vi
ska kunna ge människor hjälp och hopp!
Julen är ett fantastiskt tillfälle att visa omtanke på ett konkret sätt genom att ge gåvor. För
många var helt klart julgåvan från EFI Fadder/FCE den enda. De som fick ta emot och vi som
fick förmedla era gåvor tackar från djupet av våra hjärtan!
Livsberättelser
“Början av ett nytt år ser vi som ett oskrivet
blad i FCE-boken, där det helt säkert kommer
skrivas många livsberättelser. Berättelser om
människor, som varje dag måste kämpa mot
fattigdom, smärta eller orättvisor, som
hindrar dem att komma ur sin svåra
situation. Hjärtan som är krossade efter
smärtsamma upplevelser, hemska minnen
som är svåra att radera, förödmjukade,
åsidosatta och att dessutom ha brist på
kunskap sätter djupa spår i dessa människors
personlighet.

Vår roll är att kämpa tillsammans med dem,
att lära dem att varje förbättring kräver
ansträngningar, som vi vill göra tillsammans
för att de ska få ett bättre liv.
Vägen till förändring görs med små steg och
ju mer vi lär känna dessa människor, desto
mer förstår vi att behoven är mycket större
än vad som syns utanpå. Resultaten låter
inte vänta på sig och en del upplevelser med
dem styrker vår övertygelse att en dag
kommer vi kunna skriva om stora
förändringar och förvandlade människor,
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men jag tror att vi måste ha tålamod. Vi får
ge dem hjälp till inre helande och därefter
vänta på andra förändringar.
Jag vill dela min glädje med er över en
julhälsning jag fick. En fyrabarnsmamma
skrev så här: “Ord kan inte beskriva den
välsignelse, som FCE fått vara för mig under
alla dessa år!” Välsignelsen över henne och
många andra är frukten av människors
engagemang i FCE.
Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla
engagerade, som anstränger sig att se
världen
genom
de
hjälpsökande
människornas ögon. De behöver vår närhet
och att vi är räddande hjältar i deras
livsberättelser.”

Valentina Ferche VD FCE

Nästa händelse var FCEs julfest och vi väntade otåligt på att få ta på oss festkläder.
Barnen erbjöd sig att servera de inbjudna, för
de ville vara till nytta. Med snabba steg kom
högtiden vi firar till Jesu födelse. I familjen
lagade vi mat, som vi tycker mycket om och
vi hade tid att vara tillsammans. Som varje år,
så åkte vi runt med ungdomarna från kyrkan
på julaftonskvällen och sjöng julsånger.
”-Jag gillar julmaten och allt vi gör på julen”,
säger ett av barnen. Något av det allra bästa,
som hände under året var att en av flickorna
bestämde sig för att döpas. Med mycket
spänning och många förberedelser, så kom
dopdagen, som var den 31 december. Vi föräldrar ber att Herren ska bevara henne på sin
väg.
På nyårsnatten var vi i Klubben med en
massa folk och det var superkul. Vi gjorde
också en utflykt i nyår och åkte tolv mil upp i
bergen för att ha kul i snön en dag.
Vi tackar er jättemycket för ert stöd! Må Gud
belöna er!”
Familjehemmet Poiana Verde

Familjehemmet Poiana Verde
sjunger på FCEs julfest

Ett familjehem berättar

”Hej allihopa! Vi är familjen i Poiana Verde.
Som tack till er, så vill vi berätta lite om vår
decembermånad, som var full av händelser.
Först vill vi berätta om när vi åkte till vårdboendet i Ciutelec och sjöng julsånger för
dem som bor där. Vi fick hjälpa Barbro att
dela ut julklappar och både dom och vi var
glada. En av barnen sa ”-Det här vill jag att vi
ska göra varje år!”

På FI Fadders hemsida www.efifadder.se
under Hjälpa till kan du få tips om vad man
kan göra för att stötta arbetet.
Den 24 mars är det tex Barnloppis i
Verkstan i Askeby. Läs här vad
initiativtagaren berättar.
www.efifadder.se/2018/02/04/foren
a-nytta-med-noje/

2018- kampanjår för att få fler månadsgivare
Vi vill skicka med ett budskap till er alla underbara gåvogivare. Tack att ni finns där och
tack för allt ni gör!
2018 är året när vi lägger i en ny växel och satsar ännu mer för att driva FCEs arbete
vidare. Må Gud bevara oss från att stänga projekt! Vi är väl medvetna om att inkomsterna till verksamheten borde i större utsträckning komma härifrån Rumänien och det
kämpar vi för, men det är otroligt trögt. Vi lever mitt ibland behoven och kan på nära
håll avläsa både oro och hopp i människors ansikten. Vi kan inte hålla distans till verkligheten att mer pengar behöver samlas in.
Vi tror att det allra bästa för att hjälpa EFI Fadders Insamlingsstiftelse att skicka de
pengar som behövs är att VÄRVA FLER MÅNADSGIVARE. Det behöver inte vara stora
summor, men många som ger regelbundet. Vi tror att ni som läser detta har nycklarna
till värvandet av gåvogivare.
Våga fråga människor du känner! Be dem teckna sig för en summa/månad. Är det ett
företag, en second hand-butik, en församling, en förening eller en annan grupp kan
summan bli större. Tala om hur viktigt och hur meningsfullt det är. Du kan samla in
namn på villiga personer, så tar vi hand om dem.
Skriv till oss om du vill veta mer på elim@fce.ro . Dra igång ett engagemang på platsen
där du finns! Här är två länkar till hemsidan. På den ena kan du läsa hur man blir fadder/månadsgivare www.efifadder.se/hjalpa-till/bli-fadder/ och på den andra får du tips
på vad man kan göra för att samla in pengar. www.efifadder.se/hjalpa-till
EFI Fadder Insamlingsstiftelse kommer att finnas på plats på Nyhem under midsommarveckan. Snälla, meddela om du kan komma dit och hjälpa oss sprida information från
vår monter där! Vi utmanar dig att INTE GLÖMMA BORT det budskap du just läst!
Lars och Barbro Gustavsson

Välgörenhetskonsert
till förmån för
EFI Fadder Insamlingsstiftelse
Söndagen den 22 april kl 18
i Ryttargårdskyrkan Linköping
Temptation Jazz Band
Biljetter kan köpas bla genom
Corren Mera

Rumänienresa
Habo inbjuder till en
Rumänienresa 23-30/9 2018.
Flyg till Budapest.
Därifrån buss till Câminul Felix i Oradea
och FCE i Marghita
Julle Rommedahl
070 8130848
Lena Rommedahl
070 8224110

Tack till våra sponsorer

”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

G Magnussons Snickerifabrik Stockaryd
Gunnars Tråd AB

Inbjudan till min blogg
Jag har startat en blogg för att dela med mig av det
jag ser och tänker om vad som händer runt omkring
mig här i Rumänien, där jag bor och jobbar. Om du vill
läsa, så klicka in på denna länk.
www.rumfrrumnien.blogg.se

Hilding Anders
Holst Åkeri Sävsjö
Johan Lundberg AB
Lindåsen Fastigheter AB
Magnussons Bilskola
Marina Ahlm-Massage & Fotvård
ONQ Linköping
Personlig Almanacka Nordic AB

Under Arkiv hittar man tidigare inlägg. Det kommer att
finnas nya inlägg ”nån gång ibland”. Man kan få mail
när det finns ett nytt inlägg om man klickar på plustecknet högst upp och fyller i sin mailadress på bloglovin´. (De ger antagligen även tips om en massa andra
bloggar.) De har också en app för dem, som hellre
läser bloggar på mobilen.
Min blogg heter ”Rum för Rumänien” och om du
vill, så träffas vi där! Det är min gåva till dig.

Ricana Produktion AB
Svensson & Linner

Varma hälsningar
Barbro Gustavsson

Swetraco AB

Tack alla gåvogivare! Om du vet någon mer som vill läsa
Nyhetsbrevet, så skriv till fadder@efifadder.se
Hälsningar EFI Fadder/FCE
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