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FFÖÖRROORRDD  

DDeett  ssiissttaa  äämmnneett  ii  ddeettttaa  nnyyhheettssbbrreevv  äärr  iinnttee  eenn  ssttäälllldd  rruubbrriikk  uuttaann  eenn  ffrrååggaa..  II  ddeett  aatttt  mmaann  fföörrssöökkeerr  hhjjäällppaa  ppåå  

oolliikkaa  ssäätttt  mmeellllaann  lläännddeerr,,  ssyyfftteett  kkaann  vvaarraa  oolliikkaa,,  ooffttaa  rreelliiggiiöösstt  mmeenn  oocckkssåå  ppoolliittiisskktt  eelllleerr  ii  eetttt  ssaammfföörrssttåånndd  

mmeellllaann  ddee  ttvvåå,,  eettiisskktt..  AAnnlleeddnniinnggeenn  aatttt  hhaa  kkoonnttaakktt,,  kkaann  vvaarraa  aatttt  ssäälljjaa  pprroodduukktteerr,,  hhiinnddrraa  mmiilljjööfföörrssttöörriinngg,,  

sskkaappaa  ffllööddeenn  aavv  aarrbbeettsskkrraafftt  oocchh  aarrbbeetteenn,,  eelllleerr  ssaammfföörrssttåånndd  fföörr  ffrreedd  mm..mm..  

  

DDeett  mmåånnggaa  mmiissssttaarr  ssiigg  ppåå,,  ii  bbååddaa  ddee  lläännddeerr  ssoomm  ssaammaarrbbeettaarr,,  äärr  aatttt  mmaann  ttrroorr  aatttt  mmaann  ssjjäällvv  hhaarr  ddeenn  

””uullttiimmaattaa””  llöössnniinnggeenn..  SSaannnniinnggeenn  lliiggggeerr  ooffttaasstt,,  oomm  iinnttee  aallllttiidd,,  nnååggoonnssttaannss  mmiitttteemmeellllaann..  II  ddeett  aatttt  mmaann  

fföörrssttåårr  ssiinn  eeggeenn  kkuullttuurr,,  kkaann  mmaann  ddeellaa  mmeedd  ssiigg  oocchh  fföörrssttåå  aannddrraass  kkuullttuurreerr,,  mmeenn  hhuurr  kkaann  dduu  ttaa  ddeell  aavv  eenn  

kkuullttuurr  uuttaann  aatttt  vveettaa  vvaadd  dduu  kkaann  ddeellaa  mmeedd  ddiigg  aavv??  DDeett  äärr  eetttt  bbeetteeeennddee  ssoomm  vvii  kkaallllaarr  ttuurriissmm..  AAtttt  rreessaa  uuttaann  

mmoottpprreessttaattiioonneerr  fföörr  aatttt  bbaaddaa,,  ssoollaa,,  bbeessöökkaa  sseevväärrddhheetteerr  oocchh  uupppplleevvaa  ssppäännnnaannddee  äävveennttyyrr  ii  eetttt  oovvaanntt  kklliimmaatt  

ppåå  eenn  ookkäänndd  ppllaattss,,  ssaammttiiddiiggtt  bbyyggggeerr  mmaann  ttyyvväärrrr  ooffttaa  uupppp  fföörrddoommaarr  ggrruunnddaaddee  ppåå  ddeett  bbeemmööttaannddee  mmaann  

ffååtttt..  

  

NNäärr  mmaann  iissttäälllleett  vviillll  vvaarraa  eenn  ddeell  aavv  ddeenn  gglloobbaallaa  uuttvveecckklliinnggeenn,,  bbeehhöövveerr  mmaann  fföörrddjjuuppaa  ssiigg  mmeerr,,  ssee  bbaakkoomm  

kkuulliisssseerrnnaa  oocchh  vveettaa  vvaadd  mmaann  mmöötteerr  nnäärr  mmaann  vviillll  ddeellaa  mmeedd  ssiigg  aavv  eenn  pprroodduukktt  eelllleerr  eetttt  bbuuddsskkaapp..  DDeett  äärr  

fföörrööddaannddee  oomm  mmaann  ddåå  bbyyggggeerr  ssiinn  rreellaattiioonn  ppåå  fföörrddoommaarr..  DDeett  mmååssttee  sskkee  eetttt  ssaammfföörrssttåånndd..  

  

FFöörr  aatttt  uunnddvviikkaa  aatttt  mmaann  kkäännnneerr  hhooppppllöösshheett  oocchh  kkaannsskkee  vviillll  ggee  uupppp  nnäärr  mmaann  sseerr  aatttt  ddeett  äärr  ssvvåårrtt  aatttt  fföörrssttåå  

vvaarraannddrraa,,  hhaarr  vvii  ssttaarrttaatt  eetttt  uuttbbiillddnniinnggssssaammaarrbbeettee,,  ddäärr  vvii  ssaammllaarr  iinn,,  ii  fföörrssttaa  hhaanndd,,  nnaattiioonneellll  iinnffoorrmmaattiioonn  

oomm  hhuurr  oolliikkaa  ssaakkeerr  ffuunnggeerraarr..  MMäännnniisskkoorrnnaa  ii  pprroovviinnsseerrnnaa  ssoomm  iinnttee  kkaann  lläässaa  oocchh  sskkrriivvaa  kkäännnneerr  aatttt  llaaggaarr  

oocchh  fföörroorrddnniinnggaarr  bbaarraa  äärr  ttiillll  fföörr  ddee  rriikkaa..  II  eetttt  ssyysstteemm  ddäärr  mmaann  iinnttee  hhaarr  eenn  cchhaannss  aatttt  lläässaa  ssiigg  ttiillll  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmååssttee  mmaann  bbeessttäämmmmaa  ssiigg  fföörr  aatttt  lliittaa  ppåå  nnååggoonn  ssoomm  kkaann  fföörrkkllaarraa  oocchh  lleeddaa  ffaammiilljjeenn,,  

ggrruuppppeenn,,  ssttaammmmeenn  eelllleerr  bbyynn  ffrraammåått,,  oocchh  mmaann  vväälljjeerr  lleeddaarree  ssoomm  sskkaa  hhjjäällppaa  ttiillll  mmeedd  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeetteett,,  

aatttt  ppllaanneerraa  fföörr  aallllaa  ii  ggrruuppppeenn//ssaammhhäälllleett..  

  

TTyyvväärrrr  äärr  ddeett  hhäärr  ddeett  vvii  kkaallllaarr  kkoorrrruuppttiioonn  kkoommmmeerr  iinn..  EEtttt  ssyysstteemm  bbyyggggss  uupppp  ddäärr  mmaann  fföörrssöökkeerr  ssääkkrraa  ssiitttt  

aarrbbeettee  mmeedd  aatttt  ggöörraa  ssiigg  oouummbbäärrlliigg,,  oocchh  eefftteerrssoomm  mmaann  bblliirr  äällddrree,,  llååtteerr  mmaann  ssiitttt  bbaarrnn  eelllleerr  eenn  nnäärraa  

ssllääkkttiinngg  ttaa  öövveerr  fföörrttrrooeennddeett//ppoosstteenn..  DDeettttaa  lleeddeerr  ttiillll  ddee  ddiissppyytteerr  ssoomm  kkaallllaass  kkrriigg  ii  nnyyhheetteerrnnaa  ppåå  TTVV  



eefftteerrssoomm  mmäännnniisskkoorr  kkäännnneerr  ssiigg  öövveerrkköörrddaa  oocchh  iinnttee  nnåårr  ttiillll  ddeett  bbäättttrree  lliivveett  ssoomm  lleeddaarreenn  sskkaa  hhjjäällppaa  ddeemm  

ttiillll..  

  

FFöörr  aatttt  vvii  sskkaa  fföörrssttåå  vvaarraannddrraa  bbäättttrree  llyyfftteerr  jjaagg  uupppp  eenn  ddeell  bbeerräätttteellsseerr  oocchh  iinnhheemmsskk  hhiissttoorriiaa..  DDeett  äärr  eenn  

fföörrhhooppppnniinngg  aatttt  ddeett  sskkaa  ggee  ssaammfföörrssttåånndd  ttiillll  vvaarrfföörr  ddeett  äärr  ssvvåårrtt  iibbllaanndd,,  oocchh  aatttt  äävveenn  vvii  ii  ””ggiivvaarrlläännddeerr””  

mmååssttee  aannppaassssaa  vvåårr  aattttiittyydd..  DDeett  äärr  lläättttaarree  aatttt  ssaammaarrbbeettaa  nnäärr  mmaann  ddeellaarr  eerrffaarreennhheetteerr  oocchh  kkaann  pplloocckkaa  aavv  ddee  

ggooddaa  eerrffaarreennhheetteerrnnaa  fföörr  aatttt  uuttvveecckkllaa  mmeettooddeerr  aatttt  uunnddvviikkaa  aatttt  ddee  ssäämmrree  ååtteerruupppprreeppaarr  ssiigg..  DDeettttaa  bbll..aa..  nnäärr  

ddeett  ggäälllleerr  uunnddeerrnnäärriinngg  oocchh  vvääggrraann  aatttt  ggee  ssiitttt  bbaarrnn  bbeehhaannddlliinngg,,  ssoomm  vvii  bbeerräättttaatt  oomm  ii  ttiiddiiggaarree  nnyyhheettssbbrreevv..  

  

JJaagg  ssjjäällvv  äärr  nnuu  ttiillllbbaakkaa  ii  SSvveerriiggee  mmeedd  mmiinn  ffaammiilljj..  VVii  kkoommmmeerr  ssoomm  jjaagg  ttiiddiiggaarree  nnäämmnntt  vvaarraa  mmeedd  ppåå  

EEFFKKss  uuttssttäällllnniinngg  ii  TToorrpp  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  1155  ––  2200  jjuunnii,,  oocchh  ii  sslluutteett  aavv  ddeettttaa  nnyyhheettssbbrreevv  ffiinnnnss  eenn  lläännkk  ttiillll  

ddeerraass  hheemmssiiddaa..  

  

JJaagg  hhaarr  oocckkssåå  ffååtttt  vveettaa  aatttt  ddeett  vvaarriitt  bbeekkyymmmmeerr  mmeedd  aatttt  ffåå  aauuttooggiirroott  aatttt  ffuunnggeerraa,,  eenn  fföörr  mmiigg  iinnttee  oovvaann  

ssiittuuaattiioonn,,  eefftteerrssoomm  ddeett  iinnttee  ffuunnggeerraatt  kkoorrrreekktt  sseeddaann  NNoorrddeeaa  kkööppttee  PPoossttggiirroott  oocchh  ggjjoorrddee  oomm  ddeett  ttiillll  

PPlluussggiirroott..  JJaagg  kkoommmmeerr  aatttt  ttaa  ttaagg  ii  ddeettttaa  ssåå  aatttt  nnii  ssoomm  äärr  ffaaddddrraarr  oocchh  hhaarr  aannssöökktt  oomm  aatttt  bbeettaallaa  

ffaaddddeerraavvggiifftteenn  vviiaa  aauuttooggiirroott  sskkaa  ffåå  iiggåånngg  ddeettttaa..  AAnnlleeddnniinnggeenn  ttiillll  pprroobblleemmeett  äärr  aatttt  ddeett  vvaarriitt  pprroobblleemm  aatttt  

ffåå  NNoorrddeeaa  aatttt  aacccceepptteerraa  ddeenn  nnyyaa  ssttyyrreellsseenn  ssoomm  sskkaa  tteecckknnaa  ffiirrmmaann,,  ddeettttaa  ttrroottss  aatttt  jjaagg  ffyylllltt  ii  oocchh  ssäänntt  ddee  

bbllaannkkeetttteerr  ddee  aavvffoorrddrraatt  ffrråånn  oossss..  VVii  bbeekkllaaggaarr  ddeettttaa..  

  

FFLLOODDSSIIDDAANNSS  FFOOLLKK  

  

SSoomm  jjaagg  nnäämmnnddee  lliittee  oomm  ii  nnyyhheettssbbrreevv  33  ttiiddiiggaarree  ii  

vvåårr,,  vviillll  jjaagg  ååtteerrkkoommmmaa  ttiillll  ppaassttoorreerrnnaa  VViicceennttee  

BBaarrbbaarroonnaa  oocchh  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  oocchh  ddeerraass  aarrbbeettee  

bbllaanndd  ffllooddssiiddaannss  ffoollkk..  RRiivveerrssiiddee  PPeeooppllee  kkaallllaass  ddee,,  

oocchh  ffiinnnnss  ii  ssttaaddssddeelleenn  TToorrnnoo  ii  DDiippoolloogg  cciittyy..  SSoomm  

nnaammnneett  aannggeerr,,  bboorr  ddee  eefftteerr  eenn  fflloodd  ssoomm  ffllyytteerr  

ppaarraalllleelllltt  mmeedd  ggeennoommffaarrttssvvääggeenn  ssoomm  ggåårr  ii  ssttaaddeennss  

uuttkkaanntt..  

  

PPaassttoorr  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa  oocchh  hhaannss  ffrruu  TThheellmmaa  

ddrriivveerr  ii  pprraakkttiikkeenn  ttrree  oolliikkaa  mmiissssiioonneerr  uunnddeerr  ttvvåå  

oorrggaanniissaattiioonneerrss  nnaammnn..  

  

DDeett  äärr  uunnddeerr  mmiissssiioonneerrnnaa  DDiippoolloogg  WWoorrsshhiipp  HHeeaalliinngg  

CCeenntteerr  oocchh  MMaarrcchh  ooff  FFaaiitthh  CChhuurrcchh  hhaann  rreesseerr  uutt  fföörr  

aatttt  mmiissssiioonneerraa  oocchh  pprreeddiikkaa  fföörr  aatttt  ffåå  iinn  lliikkvviiddaa  mmeeddeell  

aatttt  hhjjäällppaa  ii  ssiinn  aannddrraa  vveerrkkssaammhheett,,  ssoomm  äärr  aatttt  ggee  

uuttbbiillddnniinngg  ttiillll  ffllooddffoollkkeettss  bbaarrnn..  

  

II  ssiinn  hheemmkkyyrrkkaa,,  ssoomm  lliiggggeerr  ppåå  eenn  ppllaattss  fföörr  eetttt  

iinnaacckkoorrddeerriinnggsshheemm,,  hhaarr  hhaann  oocchh  hhaannss  ffrruu  ttvvåå  kkllaasssseerr  

vvaarrjjee  fföörrmmiiddddaagg..  DDeenn  eennaa  77::0000  ––  99::0000  oocchh  ddeenn  aannddrraa  

99::0000  ––  1111::0000..    

  

DDåå  hhaann  äärr  ppåå  rreessaa  hhaarr  hhaannss  ffrruu  hhaanndd  oomm  sskkoollaann,,  vviissss  

hhjjäällpp  hhaarr  ddee  ffrråånn  fföörrssaammlliinnggeenn..  DDeenn  äärr  ffoorrttffaarraannddee  

rreellaattiivvtt  nnyy  oocchh  lliitteenn  eefftteerrssoomm  mmaajjoorriitteetteenn  hhäärr  äärr  KKaattoolliikkeerr,,  mmeenn  fflleerraa  aavv  ddee  KKaattoollsskkaa  ffaammiilljjeerrnnaa  äärr  ggllaaddaa  

fföörr  hhaannss  aarrbbeettee  oocchh  llååtteerr  ssiinnaa  bbaarrnn  ddeellttaa  oocchh  ffåå  uuttbbiillddnniinngg  hhooss  ddeemm..  UUttaann  aatttt  aannggee  nnaammnn  ppåå  ddee  ffaammiilljjeerr  

oocchh  bbaarrnn  ssoomm  bboorr  ii  oommrrååddeett  sskkaa  jjaagg  nnuu  ddeellaa  mmeedd  mmiigg  aavv  ddeenn  bbiilldd  ssoomm  ppaassttoorrssppaarreett  ggaavv  mmiigg  aavv  ddeett  

aarrbbeettee  ssoomm  ddee  ggöörr  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  eenn  aannnnaann  ppaassttoorr,,  ddeenn  kkvviinnnnlliiggaa  ppaassttoorrnn  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo..  



PPaassttoorr  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  ddrriivveerr  eenn  kkyyrrkkaa  vvaarrss  nnaammnn  äärr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

OOnnee  WWaayy  OOuuttrreeaacchh  FFoouunnddaattiioonn..  HHoonn  bbyyggggeerr  ssiinn  kkyyrrkkaa  ppåå  eetttt  

sskkrriiffttssttäällllee  ii  BBiibbeellnn,,  MMaarrkkuuss  1166::1155  ddäärr  JJeessuuss  ssääggeerr::  ””GGåå  uutt  

öövveerraalllltt  ii  vväärrllddeenn  oocchh  fföörrkkuunnnnaa  eevvaannggeelliieett  fföörr  hheellaa  sskkaappeellsseenn..””  

  

HHoonn  bbeerräättttaarr  vviiddaarree  aatttt  hhoonn  hhaarr  1122  uunnggddoommaarr,,  3355  bbaarrnn  oocchh  1177  

ffaammiilljjeemmeeddlleemmmmaarr  ii  ssiinn  kkyyrrkkaa..  

  

LLyynn  hhaarr  eetttt  ööggaa  fföörrssttöörrtt  eefftteerr  aatttt  eenn  ssvveettssllooppppaa  kkoommmmiitt  ii  hheennnneess  

ööggaa,,  ddåå  hhoonn  ssttoodd  fföörr  nnäärraa  eenn  mmaann  ssoomm  bböörrjjaaddee  ssvveettssaa  eetttt  

mmeettaallllssttaattiivv  uuttaann  aatttt  vvaarrnnaa  hheennnnee..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PPaassttoorr  LLyynn  BBeellaarrmmiinnoo  

TTiillllssaammmmaannss  aarrbbeettaarr  ppaassttoorreerrnnaa  BBeellaarrmmiinnoo  oocchh  

BBaarrbbaarroonnaa  mmeedd  aatttt  nnåå  ssåå  mmåånnggaa  bbaarrnn  ssoomm  mmööjjlliiggtt  

mmeedd  uuttbbiillddnniinngg  oocchh  nnäärriinngg..  DDee  fföörrssöökkeerr  äävveenn  aatttt  

eennggaaggeerraa  fföörräällddrraarrnnaa  aatttt  hhjjäällppaa  ttiillll,,  ssåå  aatttt  ddee  sskkaa  

fföörrssttåå  hhuurr  vviikkttiiggtt  ddeett  äärr  aatttt  ffaammiilljjeenn  sskköötteerr  ssiinn  

hhyyggiieenn  oocchh  vvaarriiaattiioonn  ppåå  vviittaammiinneerr  mmeedd  hhjjäällpp  aavv  

oolliikkaa  iinnggrreeddiieennsseerr  ii  mmaatteenn..  

  

MMaammmmoorrnnaa  ppåå  bbiillddeenn  bboorr  ii  ssaammmmaa  hhuuss  mmeedd  eetttt  rruumm  

oocchh  kköökkeett  ssoomm  ssyynnss  ii  bbaakkggrruunnddeenn..  HHuuddiinnffeekkttiioonneerr  

äärr  vvaannlliiggaa  ppåå  bbaarrnneenn  oocchh  mmaammmmoorrnnaass  eennddaa  

ssyysssseellssäättttnniinngg  ssyynneess  vvaarraa  aatttt  vväännttaa  aatttt  ddeerraass  mmäänn  sskkaa  

kkoommmmaa  hheemm  mmeedd  ppeennggaarr  ttiillll  mmaatt  fföörr  ddaaggeenn..  

  

DDeessssaa  bbaarrnn  äärr  ooffttaa  uunnddeerrnnäärrddaa,,  eelllleerr  rräättttaarree  ssaaggtt  ffeellnnäärrddaa..  MMaann  hhaarr  iinnttee  rråådd  aatttt  kkööppaa  kköötttt  eelllleerr  ggrröönnssaakkeerr  

ttiillll  rriisseett,,  uuttaann  äätteerr  eennddaasstt  rriiss..  GGrröönnssaakkeerr  hhaarr  mmaann  iinnggeenn  eelllleerr  lliitteenn  kkoonnttaakktt  mmeedd..  MMaann  aannsseerr  iinnttee  

ggrröönnssaakkeerr  vvaarraa  mmaatt  uuttaann  ssttrräävvaarr  eefftteerr  aatttt  hhaa  rråådd  ttiillll  ffiisskk,,  

kkyycckklliinngg  eelllleerr  kköötttt  ffrråånn  ggrriiss  eelllleerr  vvaatttteennbbuuffffeell..  

VVaarrjjee  rreeggnnppeerriioodd  ssvväämmmmaarr  ffllooddeenn  öövveerr  oocchh  oorrssaakkaarr  kkaaooss  

ddåå  ddeenn  ssvveeppeerr  mmeedd  ssiigg  aalllltt  ii  ssiinn  vväägg..  MMaann  hhaarr  ddäärrfföörr  bbyyggggtt  

ssiinnaa  hhuuss  ppåå  ppeellaarree,,  mmeenn  mmaann  lläämmnnaarr  iinnttee  oommrrååddeett..  DDeenn  

nnaattuurrlliiggaa  ffrrååggaann  bblliirr  vvaarrfföörr??  

  

JJoorrddeenn  äärr  bböörrddiigg  oocchh  mmaann  hhiinnnneerr  ooffttaa  ooddllaa  mmaajjss  oocchh  aannddrraa  

ggrrööddoorr  ssoomm  mmaann  kkaann  ssäälljjaa  ppåå  ttoorrggeett,,  mmaann  ggöörr  kkoopprraa  aavv  

kkookkoossnnööttsskkaall,,  ssaammtt  eenn  ddeell  hhaannttvveerrkk  aavv  rroottttiinngg  oocchh  aannddrraa  

pprroodduukktteerr..  FFllooddeenn  äärr  oocckkssåå  bbeettjjäännlliigg  ssoomm  ttrraannssppoorrttlleedd  fföörr  

ttiimmmmeerr  ffrråånn  ddjjuunnggeellnn,,  lliikkssoomm  vvii  hhaaddee  ttiimmmmeerrfflloottttnniinngg  fföörrrr  

ii  ttiiddeenn  äävveenn  ii  SSvveerriiggee..  

MMaann  kkäännnneerr  iinnttee  aatttt  mmaann  vviillll  ttaa  rriisskkeenn  aatttt  ffllyyttttaa  

nnååggoonnssttaannss  ddäärr  ddeett  ffiinnnnss  lleeddiigg  mmaarrkk  aatttt  bboo  ppåå,,  mmeedd  rriisskk  aatttt  

ddeenn  iinnttee  äärr  lliikkaa  bböörrddiigg  eelllleerr  ssoomm  ffllooddeenn  ggeerr  aannddrraa  

mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  aarrbbeettee..  
  

EEnn  mmaann  ttvväättttaarr  ssiinnaa  kkllääddeerr  ii  ffllooddeenn  ppåå  eenn  fflloottttee  



HHäärr  vviissaarr  jjaagg  nnååggrraa  aavv  bbaarrnneenn  oocchh  ffaammiilljjeerrnnaa  uutteefftteerr  ffllooddeenn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  KKoopprraattiillllvveerrkknniinngg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDeessssaa  bbaarrnn  oocchh  ffaammiilljjeerr  ddeellttaarr  ppåå  oolliikkaa  ssäätttt  ii  kkyyrrkkoorrnnaass  pprrooggrraamm  fföörr  eenn  bbäättttrree  ffrraammttiidd..  PPaassttoorreerrnnaa  hhaarr  

iinnttee  ppåå  llåånnggaa  vvääggaarr  ddee  rreessuurrsseerr  ssoomm  ddee  vviillll,,  uuttaann  vvääddjjaarr  nnuu  vviiaa  FFTTMMWW  aatttt  ffåå  eenn  pprroojjeekkttffoonndd  ssåå  aatttt  ddee  

kkaann  nnåå  uutt  mmeedd  ddeett  aarrbbeettee  oocchh  ddeenn  uuttbbiillddnniinngg  ssoomm  bbeehhöövvss..  

  



TTyyvväärrrr  ggöörrss  fföörr  lliittee  ii  ddeettttaa  ffaallll  ffrråånn  kkoommmmuunneennss  

ssiiddaa,,  mmeenn  äävveenn  ffrråånn  kkoommmmuunneenn  ggeess  rreessuurrsseerr  ii  ffoorrmm  

aavv  sskkaappaannddeett  aavv  eenn  mmuurr  ssoomm  mmaann  kkaallllaarr  

ffllooddkkoonnttrroollll..  

  

DDeett  äärr  eetttt  öövveerrssvväämmnniinnggsssskkyydddd  ssoomm  sskkaa  hhåållllaa  

vvaattttnneett  vviidd  öövveerrssvväämmnniinnggaarr,,  mmeenn  ppeennggaarrnnaa  rrääcckkeerr  

iinnttee  ttiillll  oocchh  aarrbbeetteett  äärr  fföörrsseennaatt..  

FFoorrttffaarraannddee  ssttrröömmmmaarr  vvaatttteenn  iinn  ffrråånn  nneeddssttrröömmss  

eefftteerrssoomm  mmaann  iinnttee  bbyyggggtt  ddeennnnaa  ffllooddkkoonnttrroollll  fföörrbbii  

bbeebbyyggggeellsseenn  äänn,,  uuttaann  vvaattttnneett  kkaann  fföölljjaa  vvääggaarrnnaa  

ttiillllbbaakkaa..  DDeessssuuttoomm  hhaarr  ddeenn  fföörrsstt  bbyyggggddaa  ddeelleenn  rreeddaann  

bböörrjjaatt  vviittttrraa  oocchh  bbeehhöövveerr  nnuu  uunnddeerrhhåållll..  

  

DDeennnnaa  mmaammmmaa  äärr  eennddaasstt  1155  åårr  ggaammmmaall  mmeenn  ggöörr  ssiitttt  

bbäässttaa  fföörr  aatttt  ttaa  hhaanndd  oomm  ssiitttt  bbaarrnn..  UUttbbiillddnniinngg  hhiinnnneerr  

hhoonn  iinnttee  mmeedd..  

  

  

KKaann  vvii  hhjjäällppaa  PPaassttoorreerrnnaa  aatttt  ggee  hheennnnee  ddeett  

ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ddee  aannddrraa  fföörräällddrraarrnnaa??  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVAADD  HHJJÄÄLLPPEERR  UUTTBBIILLDDNNIINNGG??  

  

EEnn  iinnttee  aallllttfföörr  vvaannlliigg  ffrrååggaa  äävveenn  ii  SSvveerriiggee,,  bbllaanndd  vvåårraa  uunnggddoommaarr..  TTyyvväärrrr  ffiinnnnss  ddeett  äävveenn  vvuuxxnnaa  ssoomm  ggöörr  

ssaammmmaa  bbeeddöömmnniinngg,,  uuttbbiillddnniinnggeenn  äärr  iinnttee  ttiillllrrääcckklliigg  fföörr  aatttt  vvåårraa  uunnggddoommaarr  sskkaa  llyycckkaass  ii  ssiinn  ffrraammttiidd..  

  

HHjjäällppeerr  ddeett  aatttt  kkllaaggaa??  VVaadd  kkaann  jjaagg  ggöörraa??  JJaagg  

äärr  jjuu  iinnttee  lläärraarree  eelllleerr  ppoolliittiikkeerr!!  

II  pprraakkttiikkeenn  äärr  ddeett  ssåå  aatttt  lläärraarrnnaa  bbeehhöövveerr  

fföörräällddrraarrnnaass  ssttöödd  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  ddrriivvaa  eenn  

mmeenniinnggssffuullll  uuttbbiillddnniinngg,,  oocchh  ffåårr  ddee  iinnttee  ddeett  

ssttööddeett  vviiaa  ddiisskkuussssiioonneerr  ii  HHeemm  oocchh  

SSkkoollaafföörreenniinnggeenn  eelllleerr  FFöörräällddrraarrååddeett  ssåå  kkaann  

ddee  iinnttee  ddrriivvaa  ppåå  ddee  aannssllaagg  ddee  bbeehhöövveerr  ffrråånn  

vvåårraa  kkoommmmuunnaallaa  ppoolliittiikkeerr  eefftteerrssoomm  

ppoolliittiikkeerrnnaa  ii  ssiinn  ttuurr  ttyycckkeerr  aatttt  jjuusstt  ddeerraass  lliinnjjee  

äärr  mmeerr  kkoorrrreekktt  äänn  lläärraarrnnaass..  DDeettttaa  ttyyvväärrrr  

ggrruunnddaatt  ppåå  aatttt  fföörräällddrraarrnnaa  iinnttee  hhöörrss  

ttiillllrrääcckklliiggtt,,  vviillkkeett  ttoollkkaass  ssoomm  aatttt  ddee  äärr  nnööjjddaa,,  

vviillkkeett  ii  ssiinn  ttuurr  ttoollkkaass  ssoomm  aatttt  fföörräällddrraarrnnaa  äärr  

ppåå  ppoolliittiikkeerrnnaass  ssiiddaa..  

  

HHaarr  dduu  ttäännkktt  ppåå  ddeett  oomm  dduu  äärr  fföörräällddeerr??  AAtttt  ddiitttt  eennggaaggeemmaanngg  ii  jjuusstt  ddiitttt  bbaarrnnss  sskkoollggåånngg,,  oocchh  aatttt  ddiinnaa  

ffrrååggoorr  ttiillll  lläärraarree  oocchh  rreekkttoorreerr  eennggaaggeerraarr  sskkoollaann  aatttt  aarrbbeettaa  mmeerr  mmeedd  uuttbbiillddnniinngg,,  eefftteerrssoomm  ddeerraass  aarrbbeettee  bblliirr  

mmeenniinnggssffuulllltt..  KKaannsskkee  iinnttee  fföörr  aatttt  dduu  kkaann  ddeett  sseennaassttee  iinnoomm  tteekknnoollooggii,,  hhiissttoorriiaa,,  nnaattuurrkkuunnsskkaapp,,  

ssaammhhäällllssvveetteennsskkaapp  eelllleerr  mmaatttteemmaattiikk,,  uuttaann  fföörr  aatttt  dduu  äärr  eennggaaggeerraadd  ii  aatttt  ddiitttt  bbaarrnn  sskkaa  ffåå  ddeenn  bbäässttaa  



uuttbbiillddnniinnggeenn!!  OOmm  ddeettttaa  äärr  ssoollkkllaarrtt  fföörr  ddiigg,,  aatttt  fföörräällddrraarrnnaa  äärr  vviikkttiiggaa  fföörr  aatttt  bbaarrnneenn  sskkaa  kkuunnnnaa  

ttiillllggooddooggöörraa  ssiigg  uuttbbiillddnniinngg  ppåå  mmeerr  äänn  eetttt  ppllaann,,  jjaagg  nnäämmnnddee  nnäärrvvaarroo  ii  sskkoollaannss  iinnffoorrmmaattiioonnssmmöötteenn  fföörr  

fföörräällddrraarr,,  mmeenn  oocckkssåå  ii  ffrrååggoorrnnaa;;  vviillkkeenn  nnäärriinngg  ggeerr  jjaagg  mmiitttt  bbaarrnn,,  vviillkkeenn  hhyyggiieenn  lläärr  jjaagg  mmiitttt  bbaarrnn,,  vviillkkeenn  

eettiikk  äärr  vviikkttiigg  ii  vvåårr  kkuullttuurr//vvåårrtt  ssaammhhäällllee  oocchh  vviillkkeenn  mmööjjlliigghheett  ggeerr  jjaagg  mmiitttt  bbaarrnn  aatttt  uuttvveecckkllaass  fföörr  aatttt  kkllaarraa  

ssiitttt  vvuuxxnnaa  lliivv??  

  

KKaann  dduu  ddåå  ttäännkkaa  ddiigg  hhuurr  ddeett  äärr  aatttt  vvaarraa  

aannaallffaabbeett  oocchh  fföörräällddeerr??  AAtttt  ssoomm  fföörräällddeerr  

aallddrriigg  hhaa  ssaatttt  ssiinn  ffoott  ii  sskkoollaann,,  iinnttee  bbootttt  ii  eetttt  

ssaammhhäällllee  uuttaann  ii  sskkooggeenn,,  lleevvtt  ppåå  sskkooggeennss  

ffrruukktteerr  oocchh  jjaaggaatt  ddeenn  mmaatt  dduu  llaaggaatt  ttiillll  ddiinnaa  

bbaarrnn,,  oocchh  ppllööttsslliiggtt  bbllii  eerrbbjjuuddeenn  aatttt  ddiitttt  bbaarrnn  

sskkaa  ffåå  uuttbbiillddnniinngg!!  

DDeett  äärr  ddeenn  ssiittuuaattiioonneenn  mmåånnggaa  ssttaammffoollkk  lleevveerr  

ii..  DDee  ssöökkeerr  aarrbbeettee  ii  ddee  nnyyaa  ggrruuvvbboollaaggeenn  eelllleerr  

ffaabbrriikkeerrnnaa..  DDee  aannlliittaass  eefftteerrssoomm  ddee  äärr  jjuusstt  

aannaallffaabbeetteerr  oocchh  iinnttee  kkaann  lläässaa  eelllleerr  kkoommmmaa  

iihhåågg  ssiinnaa  kkoonnttrraakkttss  iinnnneehhåållll..  DDee  bblliirr  lluurraaddee  

ttiillll  llääggrree  llöönn,,  ffåårr  iinnttee  ttiillllrrääcckklliiggtt  fföörr  aatttt  

fföörrssöörrjjaa  ssiinn  ffaammiilljj  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  ddee  bblliirr  llååssttaa  

ffrråånn  aatttt  kkuunnnnaa  ddrriivvaa  eeggeett  jjoorrddbbrruukk  eelllleerr  ggrröönnssaakkssllaanndd..  VVaarrjjee  iinnttjjäännaadd  ppeenngg  ggåårr  ddiirreekktt  ttiillll  mmaatt,,  kkaannsskkee,,  

vviillkkeett  äärr  vvaannlliiggaasstt,,  ttiillll  rreeddaann  eettaabblleerraaddee  sskkuullddeerr  fföörr  aatttt  kkllaarraa  hhuunnggeerrnn  fföörreeggååeennddee  mmåånnaadd..  

  

VVii  hhaarr  eexxeemmppeell  ppåå  ssmmåå  rreessttaauurraannggeerr  ssoomm  ööppppnnaattss  fföörr  aatttt  sseerrvveerraa  ppeerrssoonnaall  ii  ggrruuvvbboollaaggeenn,,  oocchh  aatttt  ddeett  

ssoomm  ppeerrssoonnaalleenn  ttaarr  sskkrriivvss  uupppp  oocchh  ddrraass  ppåå  llöönneenn..  UUttaann  uuttbbiillddnniinngg  äärr  ssttaammffoollkkeenn  ssoomm  oosskkyyllddiiggaa  bbaarrnn  

ssoomm  bblliirr  ggllaaddaa  aatttt  kkuunnnnaa  äättaa  ssiigg  mmäättttaa  mmeeddaann  ddee  aarrbbeettaarr,,  mmeenn  nnäärr  llöönneecchheecckkeenn  kkoommmmeerr  uuppppttääcckkeerr  ddee  aatttt  

ddee  fföörrbbrruukkaatt  hheellaa  llöönneenn  ppåå  ssiinn  eeggeenn  mmaatt,,  oocchh  iinnttee  eenn  eennddaa  sseennttiivvoo  ((öörree))  uuttbbeettaallaass  kkoonnttaanntt  uuttaann  ggåårr  ttiillll  

rreessttaauurraannggääggaarreenn..  

  

IInnggeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  eelllleerr  hhjjäällpp  ggeess  ssåå  aatttt  ddee  vveett  vvaadd  ddeerraass  ddaaggsskkoonnssuummttiioonn  sskkaa  vvaarraa,,  iinnggeenn  

ssääkkeerrhheettssååttggäärrdd  ggöörrss  ffrråånn  bboollaaggeettss  ssiiddaa,,  uuttaann  ””ddee  ffåårr  sskkyyllllaa  ssiigg  ssjjäällvvaa!!””  

  

VVaadd  ttyycckkeerr  dduu??  

II  SSvveerriiggee  hhaarr  eenn  ssääkkeerrhheett  bbyyggggttss  uupppp  ggeennoomm  åårr  aavv  ssttrreejjkkeerr,,  

fföörrhhaannddlliinnggaarr  oocchh  ppoolliittiisskkaa  ååttggäärrddssppaakkeett  ssoomm  pprröövvaattss  oocchh  

oommpprröövvaattss..  ÅÅddaalleenn  11993311  ssaattttee  rriikkttmmäärrkkee  ii  SSvveerriiggee,,  aatttt  nnuu  ffåårr  ddeett  

vvaarraa  nnoogg..  

  

AArrbbeettssggiivvaarreenn  sskkaa  iinnttee  bbeehhöövvaa  ddööddaa  ssiinnaa  aannssttäällllddaa  fföörr  aatttt  ffåå  bbrraa  

aarrbbeettsskkrraafftt,,  oocchh  aannssttäällllddaa  sskkaa  iinnttee  bbeehhöövvaa  ffrruukkttaa  ssiinn  

aarrbbeettssggiivvaarree  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  fföörrssöörrjjaa  ssiigg..  HHöörr  ddeettttaa  eennddaasstt  ttiillll  

SSoocciiaallddeemmookkrraattiinn??  

JJaagg  ttyycckkeerr  iinnttee  ddeett..  JJaagg  äärr  iinnttee  ppoolliittiisskktt  eennggaaggeerraadd,,  vvaarree  ssiigg  ii  

SSvveerriiggee  eelllleerr  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa,,  mmeenn  jjaagg  hhaarr  lläärrtt  mmiigg  aatttt  rreessppeekktteerraa  

ddeett  aarrbbeettee  vvåårraa  fföörrffääddeerr  llaaggtt  nneedd  fföörr  aatttt  vvii  aallllaa  kkaann  lleevvaa  eetttt  

ddrräägglliiggtt  lliivv..  

  

II  FFiilliippppiinneerrnnaa  bbeeffiinnnneerr  mmaann  ssiigg  ii  bböörrjjaann  aavv  eenn  ssååddaann  pprroocceessss,,  

mmeenn  mmeedd  sskkiillllnnaaddeenn  aatttt  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  ffiinnnnss  1100  880000  000000  ((ttiioo  

mmiilljjoonneerr  ååttttaahhuunnddrraattuusseenn))  ssttaammffoollkk  uuttaann  uuttbbiillddnniinngg  ssaammtt  eetttt  

ssttoorrtt  mmöörrkkeerrttaall  aannaallffaabbeetteerr  bbllaanndd  ””FFiilliippiinnooss..””  

  

MMeedd  FFiilliippiinnooss  mmeennaarr  mmaann  ddee  ffoollkk  ssoomm  ttaappppaatt  ssiinn  iiddeennttiitteett  mmeedd  

eenn  ssttaamm  uuttaann  aallllmmäänntt  kkaallllaarr  ssiigg  TTaaggaalloogg  eelllleerr  VViissaayyaa..  OOffttaasstt  

ssttoorrssttaaddssbboorr,,  mmeenn  oocckkssåå  ttiillllhhöörraannddee  oorrttssbbeeffoollkknniinnggeenn  ii  



pprroovviinnsseerrnnaa  uuttaann  uuttpprrääggllaadd  eelllleerr  kkäänndd  iiddeennttiitteett  eelllleerr  ssaammhhöörriigghheett  mmeedd  eenn  ssppeecciiffiikk  ssttaamm  eelllleerr  kkuullttuurr..  

FFTTMMWW  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  hhaarr  nnuu  bböörrjjaatt  uuttvveecckkllaa  eenn  uuttbbiillddnniinnggssppllaann  mmeedd  llookkaallaa  rreeggeerriinnggssoorrggaann,,  ssoomm  vvii  

kkaallllaarr  kkoommmmuunnssttyyrreellssee,,  ssttaaddssddeellssfföörrvvaallttnniinngg  oocchh  ssoocciiaallfföörrvvaallttnniinngg..  TTiillllssaammmmaannss  ssäätttteerr  mmaann  rriikkttlliinnjjeerr  

fföörr  ddeett  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeettee  mmaann  vviillll  hhaa  oocchh  llääggggeerr  rreeaalliissttiisskkaa  mmååll  fföörr  eetttt  ssaammaarrbbeettee..  

  

  

PPåå  ddeettttaa  ssäätttt  kkoommmmeerr  ddee  oolliikkaa  kkoommmmuunneerrnnaa  kkuunnnnaa  

llääggggaa  eenn  uuttvveecckklliinnggssppllaann  ssoomm  aallllaa  vväärrllddeennss  

oorrggaanniissaattiioonneerr,,  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  mmiissssiioonn  oocchh  hhjjäällppaarrbbeettee  

kkaann  eennaass  oomm,,  oocchh  ppeennggaarr  kkoommmmeerr  iinnttee  aatttt  bbeettaallaass  

dduubbbbeelltt  eelllleerr  ttiillll  kkoorrrruuppttaa  lleedd,,  uuttaann  aallllaa  kkoommmmeerr  aatttt  vveettaa  

vviillkkaa  ssoomm  lleeddeerr  vvaadd  ii  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeetteett..  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVaadd  ssoomm  iinnggåårr  ii  uuttvveecckklliinnggssppllaanneenn  äärr  bbll..aa..  fföölljjaannddee  ((mmeedd  rreesseerrvvaattiioonn  fföörr  äännddrriinnggaarr))  

  UUttbbiillddnniinngg  ii  hhuummaanniittäärraa  ffrrååggoorr  ttiillll  kkoommmmuunnaallrråådd  oocchh  ssttaaddssddeellssffuullllmmääkkttiiggee  

  BBeerreeddnniinngg  aavv  nnyyaa  yyttoorr  fföörr  ffeerrttiilliisseerriinngg  ssåå  aatttt  ssttaammffoollkk  kkaann  ooddllaa  ssiinnaa  ggrröönnssaakkeerr  oocchh  öörrtteerr  

  UUttbbiillddnniinngg  ttiillll  fföörräällddrraarr  ((BBVVCC--aarrbbeettee))  

  UUttbbiillddnniinngg  aavv  llääkkaarree  fföörr  uuppppddaatteerriinngg  ii  aallllmmäännmmeeddiicciinn  ssaammtt  vviissss  ssppeecciiaalliisseerriinngg  

  YYrrkkeessuuttbbiillddnniinnggaarr  aannppaassssaaddee  ttiillll  kkoommmmuunneennss  bbeehhoovv  

  EEttaabblleerriinngg  aavv  ssoocciiaallaa  iinnssttaannsseerr  fföörr  hhjjäällpp  ttiillll  uuttssaattttaa  kkvviinnnnoorr  oocchh  bbaarrnn  

  EEttaabblleerriinngg  aavv  aavvggiiffttnniinnggsskklliinniikkeerr  fföörr  vvuuxxnnaa  oocchh  bbaarrnn  ((ooffttaasstt  bbeerröörraannddee  ssttoorrssttääddeerrnnaa))  

  IInnbbjjuuddaann  ttiillll  llookkaallaa  kkyyrrkkoorr  oocchh  fföörreenniinnggaarr  aatttt  ddeellttaa  ii  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeetteett  

  IInnbbjjuuddaann  aavv  nnaattiioonneellllaa  oocchh  IInntteerrnnaattiioonneellllaa  oorrggaanniissaattiioonneerr  aatttt  ddeellttaa  ii  uuttvveecckklliinnggssaarrbbeetteett  

  

PPåå  bbiillddeenn  ttiillll  vväännsstteerr  sseerr  nnii  ppaassttoorr  oocchh  MMaannoobboohhöövvddiinnggeenn  

TTeeooddoorroo  AA..  BBaatt--aaoo,,  FFTTMMWW  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  aannttrrooppoolloogg  

MMaayy  RRoossaalleess  ffrråånn  UUSSCC  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaann  CCaarrllooss,,  CCeebbuu  

ssoomm  hhjjäällppeerr  ttiillll  mmeedd  eenn  ddeessiiggnn  fföörr  eetttt  uuttbbiillddnniinnggsspprrooggrraamm  

fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  MMaammaannwwaass  bbaarrnn  aatttt  kkuunnnnaa  aannppaassssaa  ssiigg  ttiillll  

ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  ggrruunnddsskkoollaann..  

  

EEtttt  aarrbbeettee  ssoomm  lliiggggeerr  ii  lliinnjjee  mmeedd  bbaarrnnkkoonnvveennttiioonneenn,,  aatttt  

bbaarrnn  hhaarr  rräätttt  ttiillll  eenn  uuttbbiillddnniinngg..  

  

VViidd  ddeettttaa  ttiillllffäällllee  mmööttttee  vvii  lläärraarree  ii  TTaaggaanniittoo,,  CCllaavveerr,,  

SSuurriiggaaoo  ddeell  NNoorrttee,,  ssoomm  aarrbbeettaarr  iinnoomm  MMaammaannwwaa,,  bbååddee  mmeedd  

bbaarrnn  oocchh  mmeedd  vvuuxxeennuuttbbiillddnniinngg..  

  

LLäärraarrnnaass  mmeettooddeerr  aatttt  nnäärrmmaa  ssiigg  mmeedd  ppeeddaaggooggiisskk  kkoorrrreekkttaa  

mmeettooddeerr  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  fföörr  uuttbbiillddnniinngg,,  lliiggggeerr  ttiillll  

ggrruunndd  fföörr  ddeennnnaa  ooffffiicciieellllaa  ppllaann  ssoomm  kkoommmmeerr  aatttt  bbllii  eenn  

rreekkoommmmeennddaattiioonn  ttiillll  aallllaa  ii  llaannddeett  ssoomm  aarrbbeettaarr  mmeedd  

ssttaammmmeenn..  

  

MMöötteett  hhööllllss  ii  TTMMCC,,  TTaaggaanniittoo  MMiinniinngg  CCoorrppoorraattiioonnss  

llookkaalleerr..  

  

  



TTaacckk  oocchh  TTOORRPP  

MMeedd  ddeettttaa  ttaacckkaarr  jjaagg  fföörr  ddeennnnaa  ggåånngg  oocchh  ffrraammfföörr  mmiitttt  oocchh  mmiinnaa  mmeeddaarrbbeettaarreess  vvaarrmmaa  ttaacckk  fföörr  ddiitttt  

eennggaaggeemmaanngg..  BBookkaa  ggäärrnnaa  rreeddaann  nnuu  eetttt  bbeessöökk  ppåå  TToorrpp  ii  ssoommmmaarr..  DDeett  lliiggggeerr  uuttaannfföörr  ÖÖrreebbrroo  oocchh  mmeerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  kkaann  ffååss  vviiaa  EEFFKK,,  ÖÖrreebbrroommiissssiioonneenn  eelllleerr  SSvveennsskkaa  BBaappttiissttkkyyrrkkoorr..  

  

OObbsseerrvveerraa  aatttt  vvii  ffiinnnnss  ppåå  TToorrpp  ii  mmiiddssoommmmaarrvveecckkaann  1155  ––  1199  jjuunnii!!  

hhttttpp::////wwwwww..ttoorrppkkoonnffeerreennsseenn..nnuu//  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr    

PPhhiilliippppiinneess  

  

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 

http://www.torpkonferensen.nu/
mailto:thor@tribemission.com
http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:klaveness21@hotmail.com
mailto:ro_cee@yahoo.se
mailto:rosauro@tribemission.com

