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Thor Johnny Thoresen är tillbaka i Norge efter sin sex månader långa tur till Filippinerna där
han vid sidan av sin privata vistelse, hjälpt oss att leverera barnens behov till fadderbarnen.
Thor Johnny som har 40 års erfarenhet av fadderbarnsverksamhet från bl.a. länder som
Argentina, Chile, Indien och Thailand samt är en av grundarna till Norsk Fjernadoption i Norge
har upprättat ett underlag kallat ”Child’s Need Letter” som fylls i av fadderbarnets representant
och utvärderas av det lokala arbetsutskottet hur man kan samordna behoven till de olika barnen
genom gemensamma inköp och transporter. Detta är ett arbete som man lokalt inte är vana och
tränade i, utan Thor Johnny har visat i det reella livet hur arbetet skall utföras för att pengarna
skall effektueras till ett varaktigt stöd till barnen och familjerna.
FTMS styrelse hade tillsammans ett möte med Thor Johnny efter hans ankomst då han besökte
Sverige och Malmö. Styrelsen mottog kvitteringar och specifikationer på vad vart fadderbarn
mottagit samt bilder från Thor Johnnys besök hos Mamanwa i Adlay som vi publicerar i detta
nyhetsbrev.
Den 8 maj var Thor Klaveness och Thor Johnny Thoresen till missionskapellet i Källeryd,
Aneby kommun och höll föredrag om missionsarbetet, hur det utförs i Filippinerna genom
FTMS och dess samarbetspartners.
Du kan också boka FTMS för ett besök där vi berättar om vårt bistånd och hur du kan hjälpa
människor att bygga upp en varaktig framtid genom gåva till utbildning och/eller
utvecklingsprojekt.

1. Thor Johnny Thoresens berättelse om hjälpen till barnen
Thor Johnny Thoresen kom tillbaka till Norge den 30 mars och med sig hade han en
berättelse om en dramatisk och spännande tid i Filippinerna.
Inte som man ofta hör, att det var farligt i Mindanao, men redan när Thor Johnny kom till
sin destination i Malaysia, fick han ändra sin flygrutt som var till Clark Airport, och
istället ta sig till NAIA, Manila. Anledningen var de kraftiga tyfonregn som sköljde över
Filippinska västkusten på Luzon under hösten 2009, och som hade gjort vägarna från den
yttre flygplatsen ofarbara, både på grund av översvämningar och på grund av flyende,
numera hemlösa, människor som sökte skydd.
Bara dagen efter blev Thor Johnny nerslagen och rånad i Manila, och fick, hör och häpna,
hjälp att fly till Mindanao med första bästa flyg till Butuan City.
Thor Johnny tog sig an uppgiften att besöka fadderbarnen, och det gjorde han i samarbete
med FTMW.
Ganska omedelbart efter att han anlänt satte han sig på en motorcykel och besökte de
olika barnen och byarna. Snart kom turen till Prosperidad och Trento, och dåvarande
ordföranden, Cholly Bat-ao, som arbetar i Butuan City liftade med honom en bit på
vägen.
Strax innan skymningen började det regna. Bara strax efter att solen gått ner, i en kurva
där hjullastare med slam från gruvorna korsar vägen, fick Thor Johnny sladd på
motorcykeln och välte på sida. Hans vänstra knäskål skadades och han fick svårt att gå.
Han kom med Chollys hjälp till Butuan City, och blev inlagd, inte på sjukhus, men på ett
hotellrum där han vilade sig. Han hade lovat att möta en Norsk vän som kom med flyget
tillsammans med sin dotter till Butuan denna dag, men han fick istället sända dem ett
meddelande vilket rum och hotell han fanns på, så fick de ta sig dit på egen hand. Istället
för att Thor Johnny blev deras guide var det istället dottern, Sara, som kom att hjälpa oss
att fördela pengarna till de olika barnen i Prosperidad, och att se till att representanterna
handlade efter behovslistan som de redogjort för innan. Ett plötsligt äventyr för en av
våra gäster som kanske inte väntat sig denna dramatik på sin semester, men vi är så
tacksamma för att det passade sig så att de kom denna dag och var så hjälpsamma för oss
alla.
De bilder som vi kan visa i detta nyhetsbrev är inte från denna tur till Prosperidad, men
från ett besök nu i mars 2010 hos Mamanwagruppen i Adlay/Pantukan. Vi har två
fadderbarn där, samt stamfaddrar till gruppen som sådan. Vi har samlat in pengar som går
till fyra av ungdomarna som studerar på Adlays grundskola. Pengarna går till det de
behöver till sina studier, samt i den mån det räcker, till ett matpaket om dagen så att de
får näring. Det är Jovelyn Klaveness mamma Gundita som ansvarar för detta. Gundita
lärde känna Mamanwagruppens medlemmar i Adlay, då Jovelyn var i Adlay och drev sin
affär och sålde diverse frukt, grönsaker m.m.

ADLAY, Carrascal
På denna bild ser ni Thor Johnny
nederst till höger tillsammans med
barn och ungdomar från Mamanwa
Adlay, samt fr. v. Junito Cabadonga
f.d. byordförande, och Jennifer
Urquia, representant för Adlays
fadderbarn i FTMS. Bakom Thor
Johnny i vit T-shirt står den nya
hövdingen i Mamanwa Adlay, Mabin
Inano.

Nya hus i Adlay tillhörande Mamanwa
Bosättningen i Adlay har växt från
bara fyra hus till ett femtontal sedan
Thor och Jovelyn Klaveness var där
2008 – 2009.
Detta har medfört ett ökat ansvar på
kommunen, och den förra byrådsordföranden,
som
också
invigningstalade 2005 på FTMWs
öppning, är numera aktiv tillsammans
med sin fru för att de nya
medlemmarna i kommunen ska kunna
trivas.
Till vår glädje har vi fått meddelande om att Mamanwa nu har fått en egen lärare i Adlay,
som är från byn Babuyan, och som har särskilt ansvar att undervisa Mamanwas barn och
deras föräldrar.
Mamanwastammen är skickliga
tillverkare av produkter i bl.a.
rotting. Här på bilden ses olika slags
korgar borta t.v.
De ovala trågen i mitten är sådana
man rensar råriset med när de torkat
och de större t.h. kallas dujan och är
en sorts hängmatta. Riskvastarna
som ligger i förgrunden är
egentillverkade snören som man
använder för att knyta fast nipataket
med.

PROSPERIDAD, Agusan del Sur
Pastor Lorenso Quintas driver
tillsammans med sin fru vidare på sin
förskola som de startat tillsammans.
De är i stort behov av finansiellt stöd
och om du känner att du vill hjälpa
dem
så
har
deras
förskola
projektnummer CHP4043, som du kan
betala in till på FTMS.

Thor Johnny hade några möten hos
pastor Quintas, och här ser vi honom
predika från ett av dessa möten.

Efter mötet inbjöd Thor Johnny
deltagarna till förbön och många kom
fram.

PANTUKAN, Carrascal
I den lilla byn Pantukan, som i sin tur
tillhör byn Adlays landområde, hälsade
Thor Johnny på hos en pastor som under
enkla förhållanden driver en kyrka och
verksamhet för att hjälpa invånarna i den
lilla bergsbyn.
Det är från området utanför Pantukan som
vår grupp av Mamanwa kommer. Många av
invånarna i bergsbyn Pantukan hör till
Manobostammen.
Många av stammen Manobo är kända för
att vara medlemmar i den ökända gerillan
NPA. Detta lider många oskyldiga för och
vi försöker att hjälpa dem att hitta
försörjning, komma till utbildning, få
vaccinationer och vård samt utbildning till
föräldrar och vuxna om förebyggande i samband med sjukdom och försörjning.

CANTILAN
Thor Johnny medverkade även i
Cantilan Gospel radio som drivs av
PMF,
Philippine
Mission
Fellowship.
Här ses Thor Johnny tillsammans
med en bibellärare från PMF och
pastor Efren Rubenial, nuvarande
ordförande i FTMW.

Thor Johnny tillsammans med
Efren inne i närradiostudion
klockan fem på morgonen då
programmet sänds live.
Detta var allt från Thor Johnny
denna gång. Vi hoppas att kunna
presentera mer från våra vänner i
Filippinerna i senare nyhetsbrev i
år.

Rapport från mötet i Källeryd
Fredagen den 7 maj reste Thor
tillsammans med sin familj Jovelyn
och Joy till missionshuset i Källeryd
tillsammans med pastor Thor Johnny
Thoresen för att hålla ett möte dagen
därpå, lördagen den 8 maj.
På kvällen kl. 18.00 samlades en
skara människor, och mötets värd,
tillika missionskapellets ägare, Göte
Aronsson inledde mötet med
välkomsthälsning och sång, därefter
höll Thor Johnny Thoresen en kort
inledning.
Thor Klaveness höll en 50 minuter
lång presentation om det pågående
arbetet i Filippinerna och om Kristen
missions betydelse för enskilda
människors utveckling och vad
skillnaden är mellan humanitära och
Kristna bistånd.
Thor Johnny kom tillbaka och
berättade om sina upplevelser under sitt senaste besök i Filippinerna efter att kollekten
upptagits för mötet.
Kollekten som togs upp under
mötet, och till förmån för det mest
trängande behovet i vårt arbete, blev
SEK 2050.
Det beslöts att pengarna skulle gå
till
Jovelyns
projekt
bland
Mamanwa i Adlay, för att hjälpa
dem att komma igång i skolan nu till
skolstarten i juni samt att det som
blev över skulle användas för att ge
frukost till de fyra barn som troget
kämpar med att klara den allmänna
skolan.
Till kaffet mottogs i vår insamlingsbössa c:a SEK 60 till förmån för arbetet med
barnhälsovård, CYP1100.

Vid detta nyhetsbrevs utsändning har följande bokats in i FTMS program avseende
Sverige.

21 – 27 juni Torpkonferensen
För mer information angående dessa arrangemang, se
information och följ länkar från vår hemsida.
Om ni vill boka oss för att få veta mer om
Filippinerna och vårt arbete, kontakta oss gärna på
angivna nummer eller e-mail sist i detta nyhetsbrev.
Observera att vi gärna kommer för informationens
skull, t.ex. livet i de Filippinska provinserna, och om
hur man kan hjälpa till egenförsörjning. Information
som med fördel kan ges till t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m.
Det är du som bestämmer temat i samråd med oss,
t.ex. i samband med FN-dagen eller internationellt
engagemang eller temadag i er verksamhet. Skola –
Organisation – Arbetsplats, spelar inte någon roll.

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
+46 (0)705 987 266

FTMW
Panikian, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden
+46 40 497 969

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

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
233 39 Svedala
Sverige

ftms@tribemission.com
Ordförande Andreas Eklund: andreas@tribemission.com
Kassör Thor Klaveness: thor@tribemission.com
+46 (0)40 497 969

Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank account: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

