
FCEs inriktning 
 
De åtaganden vi har innebär ett stort ansvar. 

Detta engagemang manifesterar sig genom 

kärleken till sin nästa. Denna kärlek har över-

vunnit stora hinder, har besegrat svårigheter 

och har bestått efter tjugo år. 

Bakom dessa kärlekshandlingar finns många 

generösa människor, som har räddat livet på 

dem som längtat efter en familj, ett hem, 

mat, trygghet, förståelse och glädje. Många 

har funnit det de behövt  i FCE, men när vi 

engagerar oss i hjälpverksamhet,  måste vi 

fullfölja det vi påbörjat, för om vi bara räddar 

någon till hälften, så har vi faktiskt inte räd-

dat den personen. 

FCE tar sina åtaganden och löften på stort 

allvar. Det är därför vårt viktigaste mål för 

detta år är att fortsätta med de redan befint-

liga projekten. Detta och andra planer beror 

på människors engagemang i FCEs verksam-

het. 

Ett annat viktigt mål är att fokusera på att 

hjälpa utsatta människor att integreras på 

arbetsmarknaden, särskilt då det gäller ro-

mer och ungdomar, som vuxit upp på barn-

hem. När man arbetar med människor, så lär 

man sig att det hela tiden dyker upp nya ut-

maningar och när det är jobbigt, så behöver 

vi uppmuntra varandra och påminna oss om 

att det finns bara en riktning i livet och det är 
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framåt. Tillsammans kommer vi alltid att hitta 

vägen till räddning! 

 
Familjehem  
 
Ett av de tre familjehemmen kallar vi Casa 
Marghita och är fortsättningen på det transit-
hem, som öppnade redan 1998, men då i en 
äldre byggnad. Där bor fem pojkar tillsam-
mans med familjehemsföräldrarna och deras 
tre yngre barn.  
 
Målsättningen är att ett familjehem ska vara 
så likt en vanlig familj, som det går. Killarna 
är alla tonåringar på högstadie- och gymnasi-
enivå. De har lite olika bakgrunder, men de 
har gemensamt att inte leva tillsammans med 
sina biologiska föräldrar. 
 
Claudiu, som fyller femton år detta år, säger 
att han inget vet om sina föräldrar. Han blev 
omhändertagen som liten, var en period på 
barnhem och placerades sedan i ett foster-
hem. Då han var nio år och gick i trean, kom 
han till Casa Marghita.  
 
Samu var tio år då han kom till FCE för fem år 
sedan. ”Jag har vuxit och blivit lugn”, konsta-
terar han. Leende berättar han att han rymde 
ofta i början, för det var vad han var van vid. 
Efter att ha rymt hemifrån några gånger och 
hamnat i ett gatugäng i storstaden, blev han 
omhändertagen.    
 
Hans liv är annorlunda idag. Han tycker sko-
lan är ok, han skulle gärna vilja ta körkort och 
bli bilmekaniker. Båda killarna gillar fotboll. 
Claudiu går i åttan och det är sista året på 
högstadiet då man väljer fortsatt inriktning. 
Varje dag efter skolan får han läxhjälp för att 
klara examensproven. Han skulle vilja plugga 
vidare efter gymnasiet om han klarar det, 
säger han. 

Många gåvogivare förstår att de barn och 
ungdomar vi stöttar inte alltid vill berätta om 
sig själva och att de inte ska behöva göra det. 
I skola och samhälle är det känt att de tillhör 
en organisation och det är inte alltid positivt. 
FCE vill ge dem trygghet, utbildning, självför-
troende och en bra grund att stå och bygga 
på. 
 
”Vi lär oss saker och vi trivs här och det me-

nar vi”, säger Claudiu och Samu när de tack-

samt inser att intervjun är över. 

Värt allt 
 
Cosmina Mârze har jobbat som 
socialsekreterare i FCE tio år. Redan från 
början var det  mycket mer än pappersarbete 
och hon har gett sig helt in i människors 
sociala situation och då handlar det inte bara 
om kontorstid. ”Jag fick tex hjälpa ungdomar 
med deras ekonomi”, berättar hon ”och det 
är stort att få förtroende från den, som aldrig 
litat på någon”.  
 
Då FCE öppnade stödboendet Brândușa 2009 
jobbade Cosmina där tre skift i veckan och 
två på kontoret. ”När jag jobbade natt på 
Brândușa kunde jag sitta med 
pappersarbete” berättar hon och säger att 
hon har många minnen från den tiden. 
 
Cosmina är uttrycksfull och en mycket duktig 
berättare, så det skulle vara intressant att 

Claudiu och Samu 

Valentina Ferche VD FCE 



höra om ungdomars historier. För många 
har stödboendet varit en bra chans där de 
fått ordning på sina liv.  
 
„Det var en stor utmaning att jobba på 
Brândușa den perioden då många med 
allvarliga problem var samlade under 
samma tak. Det var mycket adrenalin, 
gängbildningar, slagsmål och annat 
dramatiskt. I vissa krissituationer var barn 
inblandade och jag erkänner att jag ibland 
var rädd för vad som skulle kunna hända.”  
 
Cosminas ögon lyser när hon ger exempel på 
ungdomar vars liv har förvandlats och det är 
hennes svar på frågan vad som ger 
motivation i arbetet.  
 
”Ungdomar, som vuxit upp på barnhem och 
som var hjälplösa när de kom, har jag fått se 
utvecklas, ja, förvandlas till självständiga och 
trygga människor, som kan hantera sin 
vardag och sitt liv riktigt bra. Ibland 
påminner de om saker jag fått hjälpa dem 
med. Sådant jag tyckte var småsaker, men 
som betytt något för dem. Ibland har jag 
undrat om vi fattat rätt beslut, men jag har i 
efterhand fått se att det var värt allt när en 
svältande och misshandlad människa får 
uppleva trygghet. Kraven från myndig-
heternas sida på vårt sociala arbete har blivit 
hårdare och man blir trött på allt 
papparsarbete, som tar både tid och energi.  
 
Jag flyttade till Marghita 2008. 2015 gifte jag 
mig med Mugurel och vi bor i en by utanför 
stan, som heter Chiribiș.  
 
Utan att jag sökt det sitter jag idag med i 
FCEs styrelse och ledningsgrupp. Vi är fyra 
personer, som ansvarar för den dagliga 
verksamheten. Jag tror det är bra att vara 
flera personer. Vi kan se på saker från olika 
sätt och lättare hitta lösningar. De andra 
lyssnar på mig och vill höra min åsikt vilket 
gör att jag utvecklas.” 

 
Söndax hjälper Casa Cu Flori 

Efter en stund i stora kyrksalen drar Söndax 

egen signaturmusik igång och ett långt rep 

spänns ut i gången i lokalen. En Söndaxle-

dare i varje ände av repet och barnen hakar 

på och håller i alltmedan de ”highfivar” både 

till vänster och höger. Repet slingrar sig en 

trappa ned till barnens egen Gudstjänst här i 

Pingstkyrkan i Mariestad.  

Här har barnen bland annat lärt sig hur man 

säger ”tack” och ”hej” på rumänska. Varje 

söndag tas det nämligen upp en kollekt här 

på Söndax som går till barnen på Casa Cu 

Flori i Marghita. Det skramlar i kollektboxen 

och barnen här i Sverige vet att alla mynt är 

värdefulla och att de skickas till barnen i 

Rumänien som bor i familjehemmet. Vi ber 

att de ska ha det bra. Ibland får vi en häls-

ning från dem i Rumänien och alltid ett tack-

kort från EFI Fadder för pengarna.  

Hitta ett sätt att hjälpa till du också! Ingen 

summa eller människa är för liten för att 

hjälpa till!                                                        

 

Cosmina Mârze 

Görel ”iorela” Karlsson 
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”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 

Fergas 

Fogless International 

Gunnars Tråd AB 

Hilding Anders 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

ONQ Linköping 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Swetraco AB 

 

Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse 
Ansvarig utgivare: Anders Ekstedt,  tel: 0704 931808 

Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per/år 

Hälsningar  
EFI Fadder/FCE 

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 

EFI Fadders  
Second Hand butik 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10—14 

Om du vill hjälpa till på något sätt  
kontakta Rolf Gustafsson 

076 8192896 
http://www.facebook.com/

efisecondhandvmo/ 

EFI Fadder Insamlings-
stiftelse kommer att finnas i  
Stråkenhallen på Nyhem 
under midsommarveckan för 
att sprida information och 
för att värva månadsgivare. 
Sök upp oss där om du kom-
mer till Nyhemsveckan!  

 

Vill du vara med och ge 
ett barn ett oförglömligt                                        

läger i sommar? 
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 om lägren på 
www.efifadder.se 
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mailto:elim@fce.ro
http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
http://www.efifadder.se/wp-content/uploads/2011/04/Sommarl%C3%A4ger-annons1.pdf

