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FÖRORD
I detta nummer fortsätter pastor Thor Johnny Thoresens berättelse om sitt pågående arbete bland våra
fadderbarn i de fyra provinserna som utgör CARAGA-regionen på östra Mindanao.
De har klarat sig från tyfoner och andra naturkatastrofer, och har inte drabbats såsom man kämpar i
norra Filippinerna med översvämningar. Här är problemen dock mer varaktiga och livshotande.
Kunskap om hur man kan försörja sig saknas och okunskapen om de kulturer som samexisterar samt
de rättigheter varje människa har gör att väpnade konflikter ofta sker i liten eller stor skala. Den
senaste konflikten som rör den politiska spänningen mellan två klaner i provinsen Maguindanao märks
inte av i vårt område, men visar oss i Sverige och omvärlden, varför det är viktigt att vi stöder
Filippinska skolverkets strävan att ge utbildning till alla barn. En tröskel som vi i Sverige lyckats
uppnå för snart över hundra år sedan.
Med kunskap kommer konflikter att lösas annorlunda. Knarkkungar, vapenhandel och trafficking
begränsas endast om befolkningen känner att de är lika inför lagen, samt att lagen respekteras av de
rika och samhället.
Det går nu mot Jul, och vi har redan passerat första advent. Ge gärna en extra gåva till vårt arbete i
Filippinerna genom en insättning till vårt konto enligt omstående sida.
Ett stort tack till er som bidrar, och till er som redan bidragit. Ni kan se i Thor Johnnys rapport hur en
del gåvor redan hunnit fram till fadderbarnen före Julhögtiden.

1. JULGÅVAN 2009
Ge ett barn ett gott nytt år genom att skänka Julgåvan 2009
Julgåvan går i år till vår insamling för barnhälsovård i provinserna Agusan del Norte, Agusan del Sur,
Surigao del Norte och Surigao del Sur. Läs mer på Internet www.tribemission.com via länk till
insamlingar eller pågående projekt CYP1100.
Välj själv om du vill ge
 50 Kr
 100 Kr
 250 Kr
 500 Kr
Eller annat önskat belopp och betala in det på vårt Plusgiro 41 82 96-0 eller Bg 5495-2361
eller varför inte bli Fadder till ett av våra barn för endast 200 Kr?

2. Rapport från pastor Thor Johnny Thoresen
Pastor Thor Johnny Thoresen fortsätter här sin berättelse om sitt arbete för fadderbarnen.

* * *
FADDRARNAS REPRESENTANT.
Utan att ha tänkt så mycket på det, så har jag blivit faddrarnas representant den här tiden på Mindanao.
Inför barnen i första hand, inför styrelsen, inför representanterna på var plats men också inför politiska
myndigheter. Vi har ju så många projekt på gång, men det att du som fadder avsätter ett litet belopp av
dina pengar till ett fadderbarn, det gör intryck på människor här nere.
Jag har berättat om Prosperidad, där Kjell och hans dotter Sara hjälpte till, och Trento. Barnen blev av
den lilla månatliga gåvan från er faddrar, sa rikligt välsignade, att julhögtiden kommer att bli
oförglömlig för dem. Hela livet deras är förändrat på grund av din gåva.
Då motorcykeln med Rolandos inköp lämnade det lilla gästhuset där jag bodde nära Trento, rann
tårarna ned över min kind.
En säck med ris, skoluniformer, skor, skolmaterial, mjölk, vitaminer, är bara några ting av det stora
lasset som Rolando och hans storasyster tog med sig hem. Jag filmade tills att motorcykeln var som en
prick i vägen. Runt motorcykeln är det byggt en plattform, som kan lasta stora mängder varor och ofta
sex till åtta personer på bara en cykel.
Nu vände jag tillbaka till Cantilan, Carrascal och Adlay-distriktet för att ta fatt på de andra projekten
och fadderbarnen.
Det är äktaparet Teodoro och Cholly Bat-ao, som är stadiga representanter för Gacub och Madrid
projektet. Våra fadderbarn där är Elvie och Marbellyn. Jag hade redan på förhand, innan olyckan, kört
upp till Gacub med Thors motorcykel. Den här gången gick det långsammare. Men posten skall fram
och barnen har fått sina inköp tack vare fadderpengarna. Den första dagen tog vi barnen till en
skräddare i Cantilan. Nytt tyg till skoluniformerna, rätt mått, och skräddarsydda uniformer.

Det var värt att se. Smilande barn med nya skoluniformer. Och sedan till grossisten som säljer
skolmaterial. Cholly är en mästare i dessa uppgifter, men just därför är hon kanske också den
representant som det är svårast att lära att nu gäller ett nytt system som är aktuellt för alla.
Behovslistan, eller ”The Child’s needs-letter”, har flera uppgifter, en att påminna om vad som skall
köpas in.
Detta formulär skall också tjäna kassören när han/hon reviderar inköpen. Här finns rubrik för budget,
rubrik för faktura eller kvitteringsnummer och självklart för totalsumma. Det gick lätt för mig att få
alla med mig, då jag berättade för dem att jag har använt dessa formulär i Sydamerika, Thailand,
Indien och Pakistan tidigare som grundare och daglig ledare för Skandinavisk Fjernadopsjon Forening
i Norge.
Elvie och Marbellyn hälsar till sina faddrar, med smil från öra till öra. Så glada barn har jag inte sett på
länge.
Taganito
är ett intressant projekt. Också där har vi två barn. Vi måste be och arbeta för att vi får tvåhundra. Det
är flera år sedan Thor och jag besökte Taganito Mining Company och fick dem till ett samarbete. De
stöttar bl.a. med lärare för stambarnen från Mamanwa. Det har lyckats, som Thor har gjort känt i
tidigare informationsblad, att vi har fått strövande nomadfolks barn in på kommunala skolor. Som ni är
kända med har också en skola i Manila sänt skolmaterial till detta projekt.
Efren Rubenial är känd pastor, huvudpastor för Panikian Gospel Church och en viktig funktionär i
Carrascals kommun. Det är ett under att han är vår kommande ledare. En mycket stark vänskap har
uppstått mellan pastor Rubenial och mig, Detsamma har även skett mellan Thor Klaveness och pastor
Rubenial.
Rubenial skaffade en bil från en vän i menigheten, Jojo Prado, son av en tidigare domare, ägare av
strandhuset jag, Kjell, Sara och många andra gäster har fått glädjen av att bo i. Vi körde första dagen
till Taganito och mötte barnen Rachel Mae och Angel, deras föräldrar och lärare.
Vi fyllde ut barnets behovsbrev, budget för inköp och fick underskrifter från föräldrarna och Rubenial,
föreningens representant. Så tog vi i likhet med Carmen projektet, barnen med till skräddare. Vi i
teamet tog bilen och körde därefter vidare till Surigao City, där fyra vuxna män delade ett dubbelrum,
madrasser blev lagt ut på golvet. Vi hade det verkligt kul och trevligt.
Med inköpslistorna handlade vi in mjölk, ris, vitaminer och allt tänkbart och nödvändigt för att barnen
skall få bättre kost och hälsa.
Tidigt nästa morgon körde vi fullastade tillbaka och mötte barnen på samma busshållsplats, som dagen
tidigare. En tricycle, en motorcykel på tre hjul, blev inhyrd för att frakta inköpen hem till barnen. Nya
bilder blev tagna. Nya tårar föll från oss deltagare och nya stora smil på barnens munnar för allt det
fina de har fått från sina faddrar i Sverige och Norge.
Tack, tack, tack och åter tack. Vi måste be och tro för flera faddrar. Gå in på vår hemsida och välj ditt
fadderbarn idag. Fadderskap räddar liv!
TJ

* * *

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
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

thor@tribemission.com
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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
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Org. Nr: 802422-2393
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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
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