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FÖRORD 
Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har förlängts för 2017 och vi har fortsatt samma 

90-gironummer:90 04 59-9 samt bankgiro 900–4599 

 

Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till fadderbarn och till särskilt projekt via vårt 

swish-nummer. Ange bara fadderkoden eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan 

www.ftms.se). 

 

Dela gärna detta vidare till vänner och bekanta 

 

Nu i januari har vi haft årsmöte i Filippinerna och 

på följande sidor kan du se FTMW:s styrelse samt 

hur arbetet fortgår. 

 

Behovet av faddrar till barn och ungdomar, och 

sponsorer för våra projekt inom näring och 

barnsjukvård är skriande stort. Hjälp oss att finna 

fler som kan hjälpa oss med ett månatligt bidrag. 

Inget bidrag är för litet, oavsett om det startar på 

10, 50 eller 100 kronor. Att vara fadder till ett barn 

är en investering på 200 kronor per månad. 
 
 Deltagare på FTMW årsmöte 2017 

 

 

http://www.ftms.se/


1. FTMW Årsmöte i Filippinerna, 7 januari 
 

Årsmötet hölls på FTMW:s kontor i Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Agusan del Sur representerades 

av två fadderbarn i år som reste tillsammans från sin provins Agusan del Norte. Pastor Recto Tan 

Labrador, Nena Araza samt Joey Dauz hade förhinder att närvara i år. Stammen Mamanwas Hövding, 

Datu Romeo representerade sin klan. 

För redovisning av använda fonder och dess fördelning i stort; se nästföljande sida. 

 

Då det råder oklarheter i BIR:s (Filippinska skatteverket) information angående den ideella föreningens 

redovisningsintervall har ekonomin skötts via FTMS representanter Thor och Jovelyn Klaveness i 

samarbete med Jeniffer Urquia och Joey Dauz under 2015 och 2016. NGO (ideella religiösa föreningar) 

ska redovisa sin ekonomi en gång om året i samband med föreningens årliga deklaration till SEC 

(Securities of Exchange), men BIR:s lokala kontor i Carrascal/Cantilan efterlyser kvartalsrapporter. 

Detta har inneburit att vi inte fått attesterade balansredovisningar från BIR vilket i sin tur förhindrat oss 

att lämna komplett deklaration för 2015, 2016 och nu 2017. FTMW har bett FTMS att administrera 

kontot tills att tvisten med BIR är utredd. F.n. har ingen lokalt, varken från statens sida via BIR eller från 

det kommunala kontoret kunnat redovisa vad man menar med sitt anspråk. Vi har även sett att, under de 

tio år vi varit verksamma, chefer inom den lokala myndigheten gjort olika anspråk som varit felaktiga, 

och därefter ersatts av ersättare. Vi har därför krävt ett signerat dokument av den sittande 

avdelningschefen för att vi ska kunna föra en dialog med BIR nationellt om vad som gäller. 

Den typ av verksamhet vi bedriver som berör mänskliga rättigheter är ofta utsatta för angrepp av den 

inhemska korruptionen, varför det emellanåt görs försök att få vår organisation att sluta ge barn näring 

och familjer stöd att ge barnen skolundervisning. Vår känsliga placering på Mindanao gör också att vi 

inte på samma sätt som många andra organisationer kan få moraliskt och juridiskt stöd. Mindanao anges 

även av svenska UD att vara en plats i världen där man avråder från resor p.g.a. inre konflikter varför 

många internationella (och svenska) hjälporganisationer endast utför visst sporadiskt stöd. 

Förslaget från FTMW:s årsmöte är att lägga ner FTMW hos SEC och driva en underavdelning av 

FTMS. Man valde en ny styrelse att sitta i den nya avdelningen som man gav namnet FTMS PDE 

(Philippine Department of Execution). Till styrelse för PDE valdes Jovelyn U. Klaveness, Jeniffer Y. 

Urquia, Thor Klaveness, OD. Chris O. Buniel samt Joey Dauz. Sittande styrelse omvaldes för 2017 i 

FTMW. 
 

 

Jovelyn U. Klaveness 
Ordförande 

 

Thor M. Klaveness 
Sekreterare 

 

Jeniffer Y. Urquia 
Kassör 

 

OD Christopher O. Buniel 
Ledamot 

 

Joey G. Dauz 
Ledamot 

 

 

För att se medlemmarna i FTMW vänligen besök vår hemsida www.ftms.se och följ länken ”Board 

Members” på fliken FTMW. 

 

 

http://www.ftms.se/


Fördelning av FTMS fonder och dess användande i Filippinerna 
 

Så här har dina gåvor till FTMS använts under 2016. 

Utgående balans är bl.a. budget för pågående program 2017 samt reserver i samband med akut behov. 

T.ex. barnsjukvård. 

 

Tabell 1. Observera att redovisningen nedan är i Philippine Peso, PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande projekt har avslutats under 2016: 

CHP1054 Feeding the Precious, Butuan City. Måltider till gatubarn. 

CYP1102 Medicinsk hjälp till spädbarn från Malahonestammen. 

 

Övrigt: 

EDP2020 Skolmateriel till studerande. 

Detta projekt har fått in få gåvor under 2016 och vi ser ett behov att öka denna fond för att kunna hjälpa 

barnfamiljer med de extra utgifter som finns i skolan. Projektet omfattar förutom skolväskor och 

skrivmaterial även till viss mån täcka utgifter för skoluniform och hem & skolaföreningen (PTA). 

 

HMP3040 Julgåvan. 

Julgåvan är ett återkommande projekt som effektiviseras mellan julafton och nyår varje år. 

Varje säsong har sin egen budget i den storlek som skänkts sammanlagt under innevarande år, och alla 

medel används till fullo då varor som inte hämtats upp delas ut i hemmen hos de som kommit med på 

årets lista av behövande. 

Storleken på listan av behövande styrs av hur mycket pengar som kommit in till detta projekt. Då 

fadderbarn och skolbarn i frukostprogrammet omfattas av egna fonder går denna fond först och främst 

till ensamstående pensionärer, handikappade och familjer med särskilt stort behov av hjälp. 

 

Mamanwa 

Då Mamanwa är en grupp som är svår att följa, inte ens lokala Filippiner identifierar sig med dem, har vi 

tidigare haft problem med interna stölder från gruppens konton samt, tyvärr, att faddrar hoppat av. Vi 

har återställt barnens konton men inte kunnat följa upp med åtgärder än. Detta beror främst på att barn-

familjer har flyttat till områden dit vi inte når eller att vi inte f.n. hittar dem. Då de har tappat förtroendet 

sedan tidigare medarbetare lurat dem arbetar vi med att återfå deras förtroende. Det är viktigt för dem 

eftersom de är en mycket utsatt och diskriminerad grupp i det lokala Filippinska samhället. 

    Ingående Överfört Använt Utgående 

Projekt: Beskrivning: Balans: under året: kapital: Balans: 

  Admin. Surigaoprovinserna 29 132,75 15 189,55 22 491,30 21 831,00 

  Communitys Surigao 5 139,90 3 037,90 0,00 8 177,80 

  Admin. Agusanprovinserna 8 326,00 8 980,96 6 097,00 11 209,96 

  Community Prosperidad 3 164,10 1 796,18 0,00 4 960,28 

  Admin. Mamanwa 13 869,00 2 548,00 7 478,00 8 939,00 

  Mamanwa Communitys 47 257,20 160,34 4 067,29 43 350,25 

CHP4010 Operating budget 276,25 291 134,00 146 924,32 144 485,93 

CHP4051 Jovelyn for Mamanwa/IP 143 801,12 76 473,60 72 719,57 147 155,15 

CYP1050 Skolmåltider 177 065,30 95 298,18 63 000,00 209 364,48 

CYP1054 Måltider Butuans gatubarn 16 403,50 0,00 16 403,50 0,00 

CYP1100 Barnhälsovård 55 909,57 8 736,43 3 752,65 60 893,35 

EDP2020 Skolmateriel för studenter 1 354,65 674,94 2 029,59 0,00 

HMP3040 Julgåvan 276,25 35 662,50 35 938,75 0,00 

  Fadderbarn Surigao 73 917,55 29 671,73 18 517,25 85 072,03 

  Fadderbarn Agusan 23 356,70 16 165,68 12 889,00 26 633,38 

  Fadderbarn Mamanwa 34 680,80 1 122,41 1 245,50 34 557,71 

     PHP PHP PHP PHP 



2. FTMS Årsmöte i Sverige hålls den 20 april 
 

Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, torsdagen den 20 april. 
Kallelse till medlemmar har skett via e-mail. 

 

Tid: KL: 18.30 

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 
 

Medlemsavgiften är 50 kronor per år som stödjande medlem. 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. 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 
 

 

VAD ÄR FTMS? 
 

 

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en humanitär biståndsorganisation på Kristen grund som bedriver och 

koordinerar bistånd 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 

 



 

 

3. Uppföljning av projekt från 2016 
 

Projekt:  Plats:   Ansvarig ledamot; 

 

Fadderbarn   CARAGA-regionen Jeniffer Y. Urquia 

 

Vårt fadderbarnsarbete är en viktig del av vårt arbete med att 

nå barn och ungdomar och deras familjer så att de får rätt 

näring. 

 

Tanken med att vara fadder till ett barn i de subtropiska 

Filippinska regnskogarna är att man bidrar både till barnets 

bästa och till lokalbefolkningen där barnet bor. Genom att 

vara fadder har man också ett ”kvitto” på att de pengar man 

investerar i till barnens bästa når fram. 

 

 

 

Fadderavgiften delas upp i flera fonder som ni kan läsa mer 

om på vår hemsida www.ftms.se 

I vissa fall då vi har svårt att nå barnen p.g.a. avstånd och 

bristande transportmöjligheter m.m. så avtalar vi med barnets 

familj hur vi bäst hjälper till. På så sätt har vi fadderbarn som 

kommer till vår matbespisning varje dag eftersom det gynnar 

familjen, medan vi hjälper andra fadderbarn med 

skolavgifter, skoluniform m.m. för att de ska kunna studera 

vid en internatskola. 

 

Det som förenar våra fadderbarn är att de har någon som 

tänker på dem genom att betala in en avgift varje månad. En 

avgift som betyder en avlastning för barnets föräldrar, men… Det har visat sig att flera av våra 

fadderbarn vill ge något tillbaka till sina faddrar som hjälper dem. 

 

 

Eftersom de inte har något materiellt som de kan bidra 

med så ger de istället mer energi till sina studier. Detta 

för att göra sin fadder stolt för sitt engagemang. Vi 

hoppas att du som är fadder ska känna hur mycket du 

betyder för det enskilda barnet. 

 

Även i stunder av ensamhet och tvivel så kan barnet 

tänka på att ”det finns någon som bryr sig om mig” och 

på så sätt, även i stunder av hopplöshet känna glädje och 

kärlek i sitt liv. Alla barn behöver kärlek för att växa i 

självförtroende. Det är du som fadder en del av. 

 

 

Om du känner att du vill vara fadder till ett barn så kontakta oss. 

För att bli fadder till ett barn se våra kontaktuppgifter i slutet av nyhetsbrevet. 

 

 

 

 

http://www.ftms.se/


 

 

 

Administration/uppdatering FTMW BIR, SEC och bank Jeniffer 
 

Årsmötet beslutade att föreningens kassör skall besöka SEC i Cagayan De Oro och inhämta upplysningar för att 

lämna in en ansökan om dissolution av FTMW. 

 

FTMS årsmöte i Sverige kommer att besluta om man kan vara huvudman för den Filippinska 

avdelningen och hur detta i så fall skall redovisas till 90-kontot. 

 

Skulle du vilja hjälpa till med bokföring och administration för vårt arbete i Filippinerna vänligen 

kontakta Thor Klaveness på 070-598 72 66 eller skicka e-mail till föreningen på ftms@tribemission.com 

Du kan även skicka brev till vår adress Ekgatan 7B, 213 63 Malmö. 

 

 

Skolmatsprojekt Adlay Grundskola och NHS         Thor och Jovelyn Klaveness 

I januari månad hade vi möten med rektorerna på de två skolorna i Adlay, grundskolan och 

vidaregående. Anledningen att träffa dem var att finna vilka barn som verkligen är i behov av att få hjälp 

med komplimenterande frukost och/eller lunch. 

 

Adlay Elementary School – Adlays grundskola förskoleklass samt årskurs 1 - 6 
På Adlays grundskola mötte vi den nytillsatta 

rektorn Larry P. Luengas.  

 

Larry blev mycket glad över att höra att FTMS 

har ett måltidsprogram där elever kan få hjälp 

med frukost och lunch då många barn kommer 

från fattiga familjer med små möjligheter att 

försörja familjen med nödvändiga ingredienser. 

 

Efter att det visat sig att det inte finns något 

behov på Adlays vidaregående skola så har vi 

f.n. registrerat 25 barn, 11 pojkar och 14 flickor 

till FTMS skolmatsprogram samt 5 reserver. 

 

Adlay National Highschool årskurs 7 – 12 
På Adlays vidaregående skola mötte vi även där 

en nytillsatt rektor som heter Fernando C. 

Huerte. Fernando berättade att han kände väl till 

problemet med undernärda barn, och berättade 

att han, när han gick i gymnasiet, blandade 

vegetabilisk olja i riset för att få näring för att 

klara sina studier. 

 

FTMS erbjöd tio platser i skolmatsprogrammet 

vilket Fernando var mycket glad över. Han satte 

omedelbart igång att undersöka om det fanns 

undernärda studenter på skolan. Glädjande får vi 

konstatera att det f.n. inte gått att identifiera 

några studenter på skolan som har behov att vara med i programmet varför de tio reserverade platserna 

ställs till grundskolans förfogande där behovet är större. Fernando fruktar också att det kan hända att 

studenter i grundskolan aldrig kommer till vidaregående skolan just på grund av inlärningsproblem 

relaterat till bristande näring. 

mailto:ftms@tribemission.com


 
Att vara med i FTMS näringsprogram för 

studenter innebär inte bara att komma för att äta 

mat. 

 

Att ta ansvar för sin egen hygien är en del av att 

må bra och att hålla sig frisk. För att hålla sig frisk 

och undvika bakterier och smitta måste man tvätta 

sig, borsta tänderna, diska sina bestick, glas och 

tallrik. 

 

Att barn från olika familjer och olika bakgrund 

här gör detta tillsammans skapar förtroende för att 

friskvård är viktigt och inte bara något som 

mamma och pappa hittat på. 

 

 

 

När barnen är i skolan märker deras 

klasskamrater och vänner att de är piggare, 

alerta och med på lektionerna. 

 

Detta skapar medvetenhet även hos andra 

barn att näring och hygien är viktigt eftersom 

barnen pratar med, och lär av, varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen som kommer till FTMS skolmåltider 

kommer från olika kulturer i den lokala byn. 

Primärt arbetar vi med att hjälpa stammen 

Mamanwa eftersom de är den grupp i hela 

provinsen som inte utvecklats nämnvärt 

under de tolv år vi varit aktiva. 

Då de saknar vuxna med akademiska 

kunskaper blir de ofta brickor i olika 

politiska dispyter, lurade på lön och anvisade 

till områden som är svåra att odla på. 

 

Vi har även barn från stammen Manobo. 

Deras familjer flyttade in till byn i samband 

med uppstarten av gruvdriften i området. 

Nu när gruvbolagen fått stänga verksamheten då de inte skött sina åtaganden för att skydda miljön har 

flera familjer blivit utan försörjning, och undernäring är då ofta en konsekvens. 

 

I byn, som täcker en stor bergsareal, inryms även några mindre Filippinska bosättningar. Dessa 

bosättningar har vuxit under gruvdriften, men även där finns många barn som inte får tillräckligt med 

näring. 

 

 

 

 



Julfest 2016 i Adlay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTMS/FTMW Julfest hölls den 24 december utanför FTMW:s kontor i Adlay, Carrascal, Surigao del 

Sur. 

 

FÖRBEREDELSER 
 

 

Julen är en viktig social högtid i de 

flesta av världens länder, så också i 

Filippinerna. 

 

FTMS syfte med julfesten är att ge en 

gåva som förgyller julhögtiden för de 

som är ensamma, handikappade, 

undernärda eller på andra sätt kämpar 

för sitt dagliga bröd. Att de ska känna 

sig sedda och uppskattade, att de har 

vänner som bryr sig om dem. 

 

 

 

 

 

Jeniffer som arbetar dagligen med FTMS verksamhet för att överse att våra studenter får sin frukost och 

lunch, dirigera volontärer, läkare och andra involverade rätt i olika projekt, har även sökt igenom 

närområdet efter människor med särskilda behov. 

 

Inför den stundande julfesten gav sig Jovelyn och Jeniffer ut för att besöka dessa människor och bjuda in 

dem till FTMS arrangemang där vi förutom ett tillfälligt mål mat erbjuder kläder, skor och en kasse med 

mat som räcker över högtiderna Jul och Nyår. 

 



 

Adlay är en till ytan stor by. Den hade 

2009 ca 2900 invånare men sedan gruv-

driften startade växte invånarantalet till 

över 4000 invånare. 

 

Bara grundskolan fick fler elever än 

vad som tidigare fanns studenter i både 

förskola och vidaregående tillsammans. 

 

På grund av denna snabba tillväxt som 

lockade arbetare från flera landsändar 

så skapades små bosättningar som växte 

till små byar tillhörande den juridiska 

byn Adlay. Dvs. ett större ansvar lades 

på byns ”stadsdelsnämnd”. 

 

 

När Jovelyn och Jeniffer kommer till en 

del hus finner de endast de yngsta 

barnen hemma, passade av ett äldre 

syskon. 

 

Då gruvdriften nu stängts ner och 

föräldrarna blivit arbetslösa är de ute 

för att skaffa andra dagsarbeten, kanske 

de även har en plantering i närheten 

som ger dem föda? 

 

Vi pratar med det äldsta syskonet hur 

det går i skolan, och får reda på att hon 

och hennes bror är undernärda. 

Vi hälsar dem därför även välkomna till 

vår bespisning för studenter samtidigt som de får en inbjudan till julfesten. 

 

 

I ett annat hus, i en bosättning som 

kallas Nasipit, hittar vi en mamma som 

bor i det här lilla huset med sex barn 

och sin man. 

 

Utrymmet i huset är så litet att Jovelyn 

blir stående utanför medan te talar om 

hur deras livssituation ser ut. 

 

Förutom att de är inbjudna till julfesten 

noterar Jeniffer barnens kläd och 

skostorlekar. Tack vare våra sponsorer i 

Sverige och Danmark har vi ett 

sortiment med dugliga kläder till 

barnen. 
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Utanför ett hus träffar Jovelyn och 

Jeniffer ungdomar som leker 

tillsammans. De förhör sig om deras 

situation, pratar om skola, mat, kläder 

och boendeförhållanden. 

 

Barnen kommer också på julfesten 

tillsammans med sina föräldrar. De 

behöver skor och kläder. 

 

 

 

 

 

 

 

Här talar Jeniffer med en av de många 

ensamma äldre som bor i Adlay. 
 

De har det knapert. En del har inga barn 

i byn som försörjer dem. Då får de 

själva gå ut och sälja fisk eller bröd åt 

någon återförsäljare för att få mat för 

dagen. 
 

De äldre som inte varit anställda och 

haft särskild pensionsförsäkring får 

ingen eller minimal pension. 

Traditionellt tar barnen hand om de 

äldre. Om de inte har barn, eller om 

barnen flyttat till annan ort så blir 

situationen svår. 

 

 

INKÖP 
 

När vi vet hur många behövande som 

behöver mat och andra förnödenheter 

åker vi till någon av de två stora städerna 

Butuan City eller Surigao City. Ibland 

åker vi till båda. 
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T.v. Jovelyn 

packar en vagn 

med varor som 

behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.h. Säkerhets- 

vakten på hotellet 

vakar över varorna 

tills att vår 

transport kommer 

nästa morgon. 

 

 

 

 

När alla varor anlänt med transport till vår 

hemby Adlay så hjälps frivilliga åt att packa 

alla varor i kassar som ska delas ut på 

julafton. 

 

Det är inte bara att räkna olika saker ner i en 

kasse. 

Matolja i dunkar behöver tappas upp i 

mindre hanterliga påsar, ris skall vägas upp 

och återförpackas, socker, salt m.m. skall 

också vägas och portioneras. 

 

 

 

 

 

 

När allt är portionerat och uppräknat till 

en familj så packas de i speciellt 

armerade kassar så att det inte ska gå hål 

så att riset rinner ut. 
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JULFESTEN 
 

På julaftons eftermiddag samlas de äldre först. 

Även familjer med spädbarn och gravida 

mammor anländer för att få en sittplats. 

 

 

 

 

 

 

När alla är samlade hälsar 

Jovelyn välkommen och 

berättar om FTMS arbete 

och syfte. 

Hon berättar även om FTMS 

frukostprogram för studenter 

och förklarar för barn-

familjerna varför näring 

är viktigt. 

 

Det är också bra att de äldre är med så att de 

förstår värdet av att deras barnbarn och 

anhöriga ungdomar får näring och inte endast 

traditionell föda i form av enkelsidig kost av 

ris, fisk och vatten. 

 

 

Vår jultomte från Håslöv i skånska Trelleborg 

delar ut matpaketen med förnödenheter till alla 

närvarande. 

 

Ett uppskattat inslag i den annars tomtelösa 

byn. De äldre skrattar glatt och tar tomten i 

hand och tackar för kassen. 

 

 

 

 

 

 

Tomten delar även ut julklappar från faddrarna 

till deras fadderbarn. 

 

En unik och uppskattad händelse även för dessa 

familjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWISH 123 – 113 28 02 



 

 

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 

 

 

 

 

FTMW Philippines     FTMS Sweden 
Adlay, Carrascal    Norreväg 11/46 

8318 Surigao del Sur    S233 93 Svedala 

Philippines     Sweden 
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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 
 

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 

Org. Nr: 802422–2393 

Att: Klaveness 

Ekgatan 7B 

213 63 Malmö 

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: 

SWISH 123 – 113 28 02 

Pg: 90 04 59-9 

Bg: 900–4599 

Bankkonto: 9960 420 418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:ftmw@tribemission.com
mailto:thor@tribemission.com
mailto:per@efm.se


Ett axplock av bilder från 2016 
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Gruppfoto på inbjudna och funktionärer på julfesten. De som inte hade möjlighet 

att komma fick sin matkasse levererad senare med hembesök. 

 

 

SISTA SIDAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


