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Kära Fadder/Sponsor/läsare
Det är bara dagar kvar av det innehållsrika året 2015, varför vi vill passa
på att skicka en Jul och Nyårshälsning.
Under året har vi i Sverige startat upp vårt 90-konto som nu också
beviljats förlängning för 2016. De sex lådorna som vi skickade tidigare i
höst har nu kommit fram till vårt kontor och vi kommer inför julen packa
upp dem med vår personal och dela ut julklappar och gåvor som skickats
från er. Om ni har Facebook kan ni även följa detta där på vår sida Ftms
Filipino Tribe Mission

Å r

PLUSGIRO: 90 04 59-9
BANKGIRO: 900 – 4599

1. FTMW ÅRSMÖTE 2016
Årsmöte i Sverige kommer att hållas senare i vår, men nu först ut hälsar vi välkommen till den
Filippinska föreningens årsmöte i Filippinerna

Lördagen den 9 januari.
Tid: Kl: 09.00
Plats: FTMWs kontor
P3, Adlay, Carrascal
Surigao del Sur
Philippines

OBS! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större lokaler vid
större antal deltagare. Fadderbarn är automatiskt medlem i föreningen med representativ rösträtt via
förälder/vårdnadshavare.
Anmälan kan ske både via telefon +63 921 274 3904/e-mail ftmw@tribemission.com eller brev till
FTMWs adress angivet ovan.

MEDLEMSKAP
Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att teckna medlemskap i
föreningen.
Envar som har fadder tecknad till sitt barn och/eller mottar pengar kontinuerligt till projekt räknas som
medlem så länge engagemanget som mottagare varar.
Den som vill teckna sig som lokal supporter till föreningen erlägger medlemsavgift fastställd på
årsmötet.

PÅ DAGORDNINGEN:
1. Val av mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet
7. Val av styrelse
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Behandling av ärenden från styrelsen
11. Behandling av motioner
12. Övriga frågor

2. Boxarna har kommit fram
Boxarna som vi redovisade för i föregående nyhetsbrev,
och som sändes den 29 augusti har nu kommit fram till
vårt kontor i Surigao Del sur.
Vi kommer nu att packa upp dem och tillsammans med
vår personal distribuera innehållet till sina mottagare
under jul och nyårshelgen.
Vi kommer att redovisa mer om detta i nästa års
nyhetsbrev som beräknas komma under februari månad.

Har du tillgång till Facebook kan du även följa
utdelningen och delar av vårt arbete på våra sidor med
namnen:

Ftms Filipino Tribe Mission för Manobo,
Higaonon, Malahone, fadderbarnen och olika projekt
och

Mamanwa School of Equal Rights för Mamanwa

Vi hjälper även barn och deras familjer att nå rätt vård
när deras barn är sjuka. Vi förebygger i den mån vi
kan genom att hjälpa till med att barnen får vaccin och
att deras föräldrar vet hur de kan förebygga vissa
sjukdomar.
T.ex. är det viktigt att immunförsvaret är starkt högt
upp i åldern för att undvika att eventuell TBC-smitta
bryter ut.
Viss medicinsk utrustning har skickats från Sverige i
boxarna.

3.

Mamanwas studenter ser fram mot julen
Våra studenter från Mamanwa som kommer till oss varje
morgon och lunch ser med spänning fram emot sin första jul
tillsammans med oss i FTMW/FTMS samt förhoppningen att
de ska få träffa jultomten som kommer från oss i kalla nord.
Tror ni det ska bli någon jultomte i år för de hårt studerande
barnen?

Av våra ungdomar från Mamanwa är det fem
som kommer flitigt varje dag.
Det är mycket som ska samordnas när två
kulturer och flera folkslag möts genom
undervisning i skolan.
Vi är glada för den tillit och det förtroende
som barnen och deras föräldrar visar oss
genom det samarbete vi tillsammans byggt
upp.

Vår nya personal bespisar Mamanwa varje
skoldags morgon.
Jeniffer är vår kassör och samordnare för de
olika projekt vi har inom medicinsk assistans
och fadderbarnsprojektet.
Hon har nu även fått uppgiften att överse
matbespisningen då hon blivit vår första
fulltidsarbetande inom FTMW.

Juralyn är vår deltidspersonal som hittills
haft huvudansvar för vår bespisning. Juralyn
har nu tagit sig an egna studier i
universitetet för att bli lärare.
Vi är glada för det arbete hon lagt ner för att
hjälpa oss i arbetet att ge barnen näring
varje dag. Det är ett tufft arbete att handla in
lokala
råvaror
på
omkringliggande
marknader, ibland upp till 24km bort, samt
att samla barn och föräldrar till matlagning
och måltid varje dag, fem dagar i veckan.

Vi kommer fortsatt att samla fattiga familjer
för att dela ut näring och tips om hur man
lagar näringsrika måltider.
Det är tack vare ditt bidrag som detta är
möjligt.

Thor och Jovelyn Klaveness kommer att
resa ner och närvara över jul och nyår samt
följa barnen till skolstarten i januari 2016.
Deras bilder kommer att redovisas på våra
Facebook-sidor
samt
i
kommande
nyhetsbrev.
Om du vill teckna dig för ett fadderbarn
eller hjälpa till med skolutbildningen så
finner du våra kontaktuppgifter på näst sista
sidan.

4. Övrigt
INFORMATION
För mer information angående arrangemang se information och följ länkar från vår hemsida
www.tribemission.com. Där kan du även fylla i en anmälan att bli fadder eller sponsor till något av våra
projekt. Du kan också sända oss din anmälan via brev på vår adress som står sist på sidan.
Föreläsningar/arrangemang
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 ge
hjälp till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges
till t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m.

TEMATRÄFFAR
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
Ordförande FTMS
Audit FTMW

FTMW Philippines
P3, Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Ekgatan 7B
S213 63 Malmö
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
FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
233 39 Svedala
Sverige
Telefon: 040- 49 79 69
Mobil: 070-598 72 66 Thor Klaveness
Mobil: 076-067 52 38 Jovelyn Klaveness
E-mail:
Föreningen Sverige
ftms@tribemission.com
Föreningen Filippinerna ftmw@tribemission.com
Ordförande:
Thor Klaveness:
thor@tribemission.com
Kassör:
Per Olsson:
per@efm.se
Kontoinformation:

Pg: 90 04 59-9
Bg: 900-4599
Bank konto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Våra studenter från Mamanwa kommer för att äta frukost och lunch varje skoldag

Plusgiro: 90 04 59-9
Bankgiro: 900 - 4599

