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1. Årsmöte FTMS
2. Julfest hos Mamanwa i Adlay

FÖRORD

Det är dags för föreningens årsmöte, och denna gång samlas vi preliminärt hemma hos Thor
och Jovelyn Klaveness på Ekgatan 7B i Malmö. Det är viktigt att du anmäler dig så att vi
vet om vi behöver större lokaler.

Under innevarande år kommer vi fortsättningsvis att arbeta vidare med utbildning och information till
föräldrar om deras möjligheter att få vård till sin familj och sina barn.

1. Årsmöte FTMS den 2 februari 2012
Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, torsdagen den 2 februari.

Tid: Kl: 18.00
Plats: Ekgatan 7B
Thor & Jovelyn Klaveness
OBS! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större lokaler vid
större antal deltagare. Fadder är automatiskt medlem i föreningen med rösträtt.
Anmälan kan ske både via telefon/e-mail eller brev till adresser angivna på sista sidan.

MEDLEMSKAP
Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att teckna medlemskap i
föreningen.
Envar som tecknar sig som fadder och/eller donerar pengar kontinuerligt till verksamheten räknas som
medlem så länge engagemanget som fadder/givare varar.

PÅ DAGORDNINGEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Val av mötesfunktionärer
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysning
Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av ärenden från styrelsen
Behandling av motioner
Övriga frågor

VAD ÄR FTMS?
FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en kristen biståndsorganisation som bedriver och koordinerar
missionsverksamhet inom Filippinerna.
Biståndsarbetet rymmer områdena:
 Fadderbarnsverksamhet
 Skolundervisning i de lokala stammarna
 Utveckling av lokala skolor i samarbete med lokala myndigheter
 Barnhem, fosterhem, stöd för gatubarn
Missionsarbetet rymmer områdena:

Bibelundervisningsstöd till lokala församlingar

Evangelisationshjälp till pastorer

Utvecklingsarbete på bibelns grund

2. Julfest hos Mamanwa Adlay
Vår nya lärare för Mamanwa i Adlay har sänt oss bilder från FTMS och vår skolklass julfest, som hölls
tillsammans med våra fadderbarns familjer i Adlay. Mammorna i Kids Club hjälpte till med bespisning
medan Jennifer Urquia stod för menyn.

Tre av våra fadderbarn i Adlay som var med på
julfesten. Alla tre kommer från olika familjer och
samhällsskikt i det lokala samhället.
För dem var det en ny och annorlunda upplevelse att
vara med på Mamanwas boplats i Adlay för att där
fira jul med dem. De umgås inte normalt, talar
internt inte samma språk utan Mamanwafolket kan
dialekten i Adlay, medan Adlayborna inte känner
Mamanwas språk väl.
Barn anpassar sig snabbt, varför det är viktigt att de
tidigt lär sig att de inte är annorlunda bara för att de
har olika bakgrund och kultur. Barn hittar alltid lekar att leka och lär varandra nya saker. Något som vi
vuxna borde vara bättre på att göra med; anpassa oss efter varandras egenskaper för att bibehålla fred.

På fotomontaget ovan syns mammorna från Kids Club på första bänken tillsammans med familjer från
mamanwastammen.
Jennifer packar upp maten från menyn som hon förberett och lagat
hemma tillsammans med Norma, en av faderbarnsmammorna och
medlem i Kids Club.

Fadderbarnen hjälper mammorna att lägga upp mat på faten…

…och dela ut maten till alla gästerna. Faten är skalet från
bananbusken som rensats. Eftersom man inte använder bestick så
äter man med händerna efter att man tvättat dem.

Både små och stora får varsin tallrik med Filippinsk traditionell
julmat.

Vad som är traditionellt kan variera i vilken del av Filippinerna
man kommer, men ris är obligatoriskt. Annars känner man inte
att man fått mat.
Ingredienser som anses traditionellt här i Surigaoprovinsen är
nudlar med inlagad kyckling samt biff på vattenbuffel. Till
efterrätt serveras makaronsallad som är mycket uppskattad.

Här visar vi några bilder
på barn som behöver
faddrar. Kanske du kan
bli fadder till någon av
dem?

En del av barnen går i
Adlays grundskola, en
del inte. Orsaken kan
vara både p.g.a. ålder och
ovilja.
Vårt arbete är att visa
dem att det kan vara roligt att kunna läsa och skriva.
Hur de kan hjälpa mamma och pappa med olika registreringar
som behövs i Filippinerna för ID, skola och arbete.

Julgranen i bakgrunden
var ett trevligt och nytt
inslag hos Mamanwa
samt
höjde
den
feststämningen från en
vanlig vardag som annars
denna onsdag var.

Så här ser husen ut hos Mamanwa i Adlay; de
bygger till lite i taget. En del har hela väggar,
annars har man som här en del som kan
öppnas på dagen och stängas på natten med
hjälp av presenning eller annat skydd.

Barnen fick även sina julklappar
faddrar.

tack vare bidrag från sina

Tack för ditt bidrag till vårt arbete
Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt
engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt
i Filippinerna.
Guds frid

Thor Klaveness
FTMS Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Europe
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden

Fadderavgiften
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är
€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor
och kan betalas på följande sätt:
1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad,
kvartal, halvår eller år efter eget val.
Vid betalning inom Sverige kan betalning göras
till konto enligt nederst på sidan.
För betalningar utanför Sverige men inom
Europa, betala till: NORDEA Sweden
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT: NDEASESS

Internet sidor:
Hemsidan för nätverket:

www.tribemission.com
Filipino Tribe Mission Sweden’s hemsida:
Se FTMS i menyn
Filipino Tribe Mission Welfare’s hemsida:
Se FTMW eller Philippines i menyn
Fadderbarn:
Se Child sponsor i menyn

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
ftms@tribemission.com
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
Ordförande Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com
233 39 Svedala
Kassör Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se eller
Sverige
rosauro@tribemission.com
Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank account: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

