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Tack alla kära gåvogivare!
Årets slut närmar sig med snabba steg. Vi har
haft ett år fyllt av olika aktiviteter och många
utmaningar, men till slut kan vi dela mycket
glädje och många förverkliganden. Vi har
redan glömt det som var jobbigt, för
framgångarna hos dem vi hjälper övertygar
oss om att våra ansträngningar inte är
förgäves.

Överallt träffade vi underbara människor.
Tack alla medarbetare för allt gott vi gör tillsammans!

Räddade människor, särskilt barn, ändrad
livsinriktning, rehabiliterade personer och
mycket hopp är förverkligade saker detta år.

Ett stort antal entusiaster möttes på EFI Fadders årliga inspirationsdag i Linköping den 27
oktober. Många har varit på plats i Marghita
och är engagerade i insamlingsarbetet medan andra hört talas om EFI Fadder/FCE och
vill hjälpa. Alla som kom var intresserade och
ville veta mer.

Självklart så står generösa människor bakom
och delar vår organisations mission.
Det var en stor glädje att vi i FCEs ledning i
höst lyckades möta medlemmarna från styrelserna i Sverige för att planera och få ut
maximalt av vårt samarbete i framtiden.
Likaså fick vi tillfälle att träffa en del av våra
kära gåvogivare i Sverige för att dela glädjeämnen och lägga fram behoven.

Vi är tacksamma till er!
Valentina Ferche VD FCE
EFI Fadder-dag

Från Marghita kom Valentina Ferche, Lidia,
Micula, Florin Aslovici, Lars och Barbro Gustavsson för att presentera arbetet i ord och
bild.
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Hjälpverksamhet i Rumänien

Andra berättade om olika sätt att stötta arbetet från hemmaplan. Kea Svensson talade om
glädjen att vara månadsgivare. Göran Johansson berättade om EFI Second Hand-butik i
Värnamo och Snickeriverkstaden Lindstad.
Många frivilligarbetare jobbar för att stötta
det som görs i Rumänien för att ge människor
hopp.
Jan Ternvall sjöng ihop med sin fru Therese
och talade om att han säljer hemmagjord
chilisås till förmån för EFI Fadder. Till försäljning finns också miljöriktiga tygkassar och
vackra handväskor av jeanstyg. Den senare
samlingen blev något av en konsert med
medverkan av Sion Brass.

Lars, Barbro, Lidia, Valentina och Florin på EFI-dagen

Gäst- och volontärshuset
Hösten 2008 blev FCEs Gäst- och volontärshus klart efter många timmars, framförallt
volontärsarbete. Här följer en text saxad från
Barbro Gustavssons blogg skriven i oktober
2018:
”Jag är väldigt tacksam för FCEs Gäst- och
volontärshus. Det händer fortfarande efter
tio år att jag tittar mig omkring i huset och
tänker: Är detta sant? Är det vi som har detta
fina hus? Det kallas ibland Herculane. Vet du
varför?
Herculane är en liten stad i Rumänien nära
gränsen till Serbien. Det är en kurort med
varma källor. I Marghita finns en gata, som
heter Strada Herculane. Där hade vi vårt
första boende här i stan. Under många år var

det ett gäst- och volontärshus. För anspråkslösa personer. Senare köpte FCE en tomt
med ett gammalt hus, som blev det ”nya”
vollis-huset. Namnet Herculane följde automatiskt med. Så småningom efter år av
drömmar, så planerades ett nytt Gäst- och
volontärshus på den tomten. Tiden hade
kommit då det var dags. Det kändes bra att
det inte var dags tidigare utan att andra viktiga byggnader och boenden hade prioriterats.
Byggföretaget Smålandsvillan hade ett stort
kontor i Vrigstad. EFI Fadder blev erbjuden
att köpa byggnaden för en krona mot att den
monterades ned och fraktades bort. Det
fanns visionärer i Sverige, som för sin inre syn
såg denna byggnad på plats på tomten i
Marghita. De var inga dagdrömmare utan de
tog sig an jobbet. En del av dem, som plockade ned huset i Vrigstad, var med och reste
det i Marghita. Andra samlade in allt av möbler och annat, som behövs i ett stort gästgiveri. Huset är som en konferensbyggnad med
många rum, toaletter, duschar, storkök och
tvättstuga. Huset är ett mirakel!
Kök och matsal blev klart i oktober 2008. Då
hade vi redan använt huset som boende för
tillfälliga volontärer. Många av dem som varit
med och byggt huset har sovit på sin arbetsplats. Lars och jag fick en fin liten lägenhet på
bottenvåningen i ena änden.
Vi känner oss priviligierade att vi får ha det så
bekvämt! Huset är lite av ett vandrarhem
med hög standard. Policyn är att man hjälps
åt att sköta huset när man bor i det. Det finns
ingen hotellpersonal utan var och en städar
efter sig. Alla betalar, men det är ett billigt
ställe. Det är ett lägre pris för volontärer än
om man ”bara besöker”, men oavsett om
man är en stor gåvogivare eller arbetar mycket för EFI Fadder/FCE, så betalar man. Du är
varmt välkommen! Rummen är förberedda.
Det är en välsignad plats med fridfull atmosfär.”

Barnen i After School-projektet träffar han
två gånger i veckan och han berättar lyriskt
om en flicka, som kan återberätta bibelberättelser i detalj.

Lena och Marianne i tjänst i Gästhusets fina kök

Ett år
Mădălin Tărău har jobbat i FCE under ett år.
Han bor tillsammans med fru och ettårig son
i Oradea. Han gick naturvetenskaplig linje på
gymnasiet och tog sig sedan till England för
att jobba där. Han kände behov av att
besöka en kyrka och hittade en rumänsk
församling i London där han snart var
engagerad i ungdomsarbetet. Efter några år
där med flera missionsresor till Moldavien
och Ryssland, så förstod Mădălin att det var
dags att läsa teologi. Utan att tidigare i sitt
liv ha planerat det, så befann han sig snart
på den teologiska högskolan i Bukarest.
Han gifte sig och då frun hade ett bra jobb,
så kunde Mădălin ge av sin tid i kyrkan i Oradea och också börja bygga på deras hus. När
lille Emanuel var på väg, så behövde Mădălin
få ett arbete. Detta stämde in med att en
församling i Sverige sökte en lämplig person
att avlöna för en tjänst i FCEs arbete bland
barn och ungdomar i Marghita. Det tog ett
tag innan allt var matchat.
”Jag gav nästan upp hoppet om att det
skulle bli av, men nu har jag jobbat här ett år
och jag vet att det är här jag ska vara”, säger
han och berättar att han trivs med att vara
tillsammans med familjehemsbarnen, som
nu är tonåringar. Han träffar också
funktionshindrade ungdomar och de är
väldigt öppna och ger så mycket tillbaka,
tycker han.

Om Mădălin av någon anledning måste ta
ledigt, så väljer han att inte vara frånvarande
en torsdag, för då åker han tillsammans med
besöksteamet till ett statligt vårdboende och
det vill han inte missa. Människorna där
väntar på besökarna med bokstavligligen
öppna armar. ”Om inte jag vet vad de
förstår och behöver, så gör Gud det och det
är fint att tänka på”, avslutar Mădălin, som
nyligen fyllt 31 år.

Mădălin
Integreringsprojektet
FCE driver tillsammans med Erikshjälpen ett
projekt för att lyfta människorna i en romerbosättning ur sin svåra situation och även
om det är en lång process, så har det gett
goda resultat. Många av barnen går i skolan
tack vare After School-verksamheten. Flera
personer har fått en anställning. Ett Hygiencenter och ett Aktivitetshus är under uppbyggnad. Ett svenskt byggteam är på plats i
Marghita och arbetar tillsammans med FCEs
byggfirma för att färdigställa byggnaderna.
Välkommen med på en byggresa till
Marghita våren 2019!Anmäl ditt intresse
och vilken tidsperiod du vill komma!
I mitten av mars reses väggblock
tillverkade i Lindstad Värnamo.
arne.holmsten@gmail.com
0760 161568
lars_gustavsson@fce.ro
0040 744 595747

”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

Julmånad
December är en hektisk månad med mycket av förberedelser inför julen, som är ett fint tillfälle att ge uppmuntran i form av gåvor till många, som inte annars har
glädjen att få.
FCE delar ut tusentals julklappar tack vare många gåvogivare. Hjälporganisationen Blythswood har insamling under
hela året och skickar sk shoeboxes ut till många länder
med behov och en av mottagarna är FCE i Marghita.
Om du vill bidra, samtidigt som du själv får någonting, så
kan du köpa ett Julgåvokort eller en Matkasse. Det är julvänliga kort, som du kan ge vidare som en gåva och de
kostar 100:- st. De finns att beställa av Christina Elander.
Skicka ett sms till 0768 302484

Seniorpoolen

för praktisk mission
www.ready4more.se

EFI Second Hand

Jönköpingsvägen 89 Värnamo
Öppet Lördagar 10 –14
Kontakt: Rolf Gustafsson
076 8192896
1, 8 och 15 dec Julbasar med
lotterier och försäljning av
hembakat
www.facebook.com/
efisecondhandvmo/

Julkonsert

till förmån för EFI Fadder
Pingstkyrkan Söderköping
26 December kl 18
Sång och musik:
Familjen Anders Eksmo
Rumänien-info:
Lars o Barbro Gustavsson

Bli månadsgivare du också!

God Helg

Anmäl dig till fadder@efifadder.se eller ring Anders Ekstedt 0704 931808.
Uppge namn, postadress, emailadress samt vilken månatlig summa du vill ge.
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Håll utkik efter
EFI Fadder
i tidningen Dagens
Ge-kalender!

EFI Fadder

FCE Rumänien

Insamlingsstiftelse

Str. N. Balcescu nr. 79
415 300 Marghita Rumänien
E-mail: elim@fce.ro
Tel: 0040-259 363 570

Tulpanv. 34, 585 64 Linghem
Tel: 0704 931808
E-mail: fadder@efifadder.se
Bg: 900-4300
Swish: 123 900 4300

