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Välkommen till
årsmöte 2022!



 21 maj kl.14




Filadelfia i Älgarås
Alla givare, faddrar och intresserade är välkomna på årsmötet.
Margareta Gustafsson har varit på
Elim Childrens Home i två månader. Hon visar bilder och berättar
om vad som händer där nu.
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Hopp!

VWDUWDGH+DQQD/DUVVRQGHWDUEHWHVRPLGDJlU(OLP&KLOGUHQV
+RPHSn6UL/DQND9LVWDUWDGHILUDQGHWGHQDSULOPHGNRQVHUWL
0DULHVWDG
PDMlUGHWnUVP|WHL+RYDGlU0RKDQ±I|UVWDEDUQHWVRP+DQQD
WRJKDQGRP±NRPPHUSnEHV|N'HQPDMSUHGLNDU0RKDQL
Hopp
är ett märkligt och mång- skolan igen. Ja, då får mina tankar
0RN\UNDQ+RYD9DUPHGRFKILUDYnUWnUVMXELOHXP

tydigt ord. Dels är det ett av
/lVRPRFKWUlIID0RKDQ
svenskans
mest positiva ord som
.lQQHUGXWLOOKXU+DQQD/DUVVRQ
kan skingra de mörkaste tankar,
VWDUWDGHVLQKMlOSYHUNVDPKHW"
dels
kan det handla om att våga
3RMNHQ0RKDQVNDGDGHVLJRFKKDQV
ta språnget, att ta ett hopp ut i det
PDPPDNXQGHLQWHWDKDQGRP
okända
utan att veta riktigt hur
KRQRP+HODEHUlWWHOVHQRP0RKDQ
man
landar.
ILQQVLERNHQ0RKDQRFKGHQYLWD

GDPHQ,GDJDUQDNRPPHUHQ
Q\WU\FNWYHUVLRQDYERNHQIUnQ
Finns
det hopp i dessa omWU\FNHULHWRFKGXNDQN|SDGHQSn
välvande tider?
nUVP|WHWL+RYD

Ja,
när jag ser den generositet
3DVVDSnDWWInERNHQVLJQHUDGDY
och
givmildhet som finns hos er
0RKDQVMlOY+DQNRPPHU
givare.
När jag vet att tack vare
QlPOLJHQDWWYDUDPHGRFKILUDnU
PHGRVV
det
ni ger så har barnen på Elim

en trygg och säker plats. När jag
vet att barnen har möjlighet att gå i


vingar.



/LWHPHUWH[WVRP3HUVNULYHUILQQV
Vågar du ta språnget? Kanske
GHWSODWVI|ULGHQKlUNROXPQHQ
ska du besöka en granne som be
höver ditt stöd, eller ringa en vän
3HU0DJQXVVRQ
du inte sett på länge. Eller, förstås,
2UGI|UDQGH+DQQDV
hjälpa ytterligare ett barn i Sri
+MlOSYHUNVDPKHW
Lanka till ett bättre liv.


Just nu är det svåra tider i Sri
Lanka, det är brist på det mesta
och stora prisökningar på det som
finns att få tag i. Och detta drabbar som vanligt de allra fattigaste.
Så har du möjlighet, gör gärna en
extra insats.
Per Magnusson
Ordförande

Efter årsmötet äter vi smörgåstårta tillsammans.

%HV|NSnEDUQKHPPHW

Rösträtt på årsmötet har den
,IHEUXDULNRP$QLWDVEURU(JRQ
som är regelbunden givare.
RFKKDQVG|WWUDUWLOOEDUQKHPPHW
%DUQHQEM|GSnIHVWI|UDWWILUD
(JRQVI|GHOVHGDJ



Besöksdagar på Elim

En lördag i månaden kan föräldrar/
anhöriga besöka sina barn. Många
kommer men det är inte alla barn
som får ett besök. Det kan kännas
svårt för dem där ingen anhörig
kommer. Därför får anhöriga och
barn sitta straxt innanför grindarna
vid samlingshallen.


 Flera anhöriga har lång väg. De
7DFNI|UGHWJHQHU|VDPRWWDJDQGH
flesta har ingen bil eller moped
VRPYLILFN|YHUDOOW%HV|NHWSn
utan får ta buss, cykla eller gå
EDUQKHPPHWYDUK|MGSXQNWHQSn
den långa vägen. De får en stund
UHVDQ*ODGDRFKO\FNOLJDEDUQ
tillsammans för att sitta och prata.
VRPVM|QJRFKGDQVDGHI|URVV
7UHYOLJSHUVRQDOVRPEHUlWWDGHRP
DQOlJJQLQJHQ9LILFNXSSOHYDHQ
Ofta har de som kommer frukt, kex
P\FNHWLQWUHVVDQWYHFNDSn6UL
eller något som de vet att barnet
/DQND
tycker om.
(JRQ9|UGH

3OXV*LUR
6ZLVK
ZZZKDQQDVKMDOSYHUNVDPKHWVH
)DFHERRN+DQQDVKMlOSYHUNVDPKHW





Nu kan du få upp
till 3 000 kronor i
skattereduktion
Nu är beloppet för avdragsgilla
gåvor höjt från 6 000 kronor till
12 000 kronor. Hannas hjälpverksamhet är en godkänd
gåvomottagare.

Vad behöver jag göra?

Margareta och Marie med blomsterkransar runt halsen. Foto: Owe Gustafsson

Du behöver lämna ditt personnummer till vår kassör Claes Kjörk. Det
räcker att du en gång skriver det
som meddelande när du gör din
insättning. Du kan även ringa
Claes på 070-329 72 75.

Vad innebär det för mig?

Skatteverket har godkänt Hannas
Hjälpverksamhet som gåvomottagare. Det innebär att du kan få
upp till 3 000 kronor i skattereduktion för gåvor som du har
gett till oss och andra godkända
gåvomottagare.

Pizzakväll. Foto: Marie Forslund

Skattereduktionen gäller dig som
skänker 2 000 – 12 000 kronor
under ett år och minst 200 kronor
per gång. Du ser det på deklarationen under rubriken 4. Underlag för
skattereduktioner.

Är det för sent att registrera
gåvorna jag skänkt 2021?
Nej, det är inte för sent. Ta kontakt
med Claes så registrerar han dina
gåvor hos Skatteverket och han
berättar hur du ska göra avdraget i
deklarationen.

Cykelmekaniker till vänster, Lektion i cykling till höger. Foto: Marie Forslund

Vi hanterar personuppgifter enligt
GDPR.

Första dagen på förskolan. Foto: Marie Forslund

Första besökarna på Elim på två år
Margareta och Owe Gustafsson och Marie Forslund är de första besökarna som kommer till Elim.
Två års coronatid med karantän har varit tuff. Marie skriver här en hälsning från sitt besök.
Under två år har Elim Childrens
Home levt i karantän för att hålla
smittan utanför murarna. Inga personer har gått ut eller in. Leveranser har kommit till grinden.
Vid några tillfällen har personal
gjort viktiga ärenden. När de kommit tillbaka har de duschat och
tvättat kläderna på en gång. Fram
till i dag har ingen, varken barn
eller personal blivit sjuka.
Lärare och kock

Vi måste ge personalen ett stort
TACK för det fantastiska jobb de
gjort. De har sett till att barnen via
länk har kunnat studerat.
Föreståndare Reji har suttit på
nätterna och laddat ner lektioner
som barnen sedan har fått ta del
av nästa dag. Hans fru Puspam har
lagat mat med hjälp av de stora
flickorna till alla barn, frukost,
lunch och middag. Detta på grund
av att de som brukar laga mat bor
utanför Elim och alltså inte kunna
komma till jobbet.
Blyga barn

Man märker när man kommer att
det inte har varit några på besök.
Barnen är extra blyga och försiktiga när man pratar med dem. Efter
några dagar blir det som vanligt
igen med prat, skratt och lek.
Både personal och föreståndarpar
uppskattar vår vistelse här. Det
finns ett behov av att få prata om
denna tunga tid som varit.
Nu har restriktionerna lättat
något och vi har kunnat komma
ut och göra inköp. Till de minsta
flickorna har vi köpt in cyklar,

pojkarna hade redan några sedan
tidigare. Vi har också handlat materiel till förskolan som nu startar
en ny termin.
Pizzakväll

En Pizza Hut har öppnat här i Manipay så vi fixade en pizzafest för
alla en lördag. Pizza är inte något
som barnen är vana vid men de lät
sig väl smaka.
Till Elim har det kommit en
pojke som är duktig på att renovera cyklar. Han plockar isär hela
cyklar för att rengöra och sätter
sedan ihop dem. Hans intresse
sprider sig till de andra pojkarna,
så vi har gjort ett stort inköp av
diverse reservdelar till cyklar så
det går att byta ut det gamla och
sätta dit nya delar.
Fadderbarn

Jag och Margaretas har gått igenom alla barn som har faddrar.
Några barn på Elim har flyttat
hem eller till någon släkting och
det har kommit några nya.
Vi har skickat brev till alla faddrar, men det är bara de som bor
på Elim som vi har skickat bilder
på. Coronasituationen gjorde det
omöjligt att ta sig till dem som
bor utanför Elim Childrens Home.
Förhoppningsvid kan vi göra det
nästa gång vi kommer i höst.

Allt beror på att det inte finns
någon utländsk valuta (dollar) att
betala för det som behöver importeras. Sri Lanka importerar det
mesta och det finns få exportvaror, endast te och kryddor. Tyvärr
drabbar detta de mest sårbara.
Nu är det nyrenoverade matförrådet viktigt för att göra större
inköp av basvaror för att säkra
tillgången av mat för alla barn en
god tid framöver. Vi får inte ge
upp hoppet om att det ska ske en
förändring av detta problem inom
en snar framtid.
Strömavbrott varje dag

Dagligen besväras landet med
att strömmen bryts ett antal timmar under ett par perioder under
dagen. Detta drabbar hela landet
i olika perioder under dygnet. Vi
har köpt in en generator och den
ska snart vara på plats.
Harmoni och glädje

Trots allt det trista som drabbar
landet i dessa dagar ger Elim en
känsla av att komma till en oas.
Man känner en harmoni och en
glädje i att se hur väl barnen blir
bemötta och omhändertagna.
Det är en innerlig glädje att se
barnens lek, spel, cyklande, höra
hur de dansar och sjunger, spelar
och leder dagliga samlingar med
bibelläsning och bön. När det är
Skenande priser
dags att för att åka hem är det med
Under de få veckor vi var på plats delade känslor av att man vill få
har vi sett att priserna på de mest
stanna lite till samtidigt som man
viktiga varor som ris, mjölkpulver, längtar efter de nära och kära som
drivmedel med mera har skjutit i
är där hemma i Sverige.
höjden, ökningar med 50–70 %.
Marie Forslund

Så börjar yrkeslivet för två av flickorna
Från Margareta Gustafsson kommer
porträtt av två unga kvinnor som just börjat
sitt yrkesliv. För ett år sedan berättade vi i
nyhetsbrevet att de gick på en yrkesskola
och de fått praktik på ett bageri och hos en
skräddare i Manipay, byn där barnhemmet
ligger. Båda bor kvar på Elim och sparar
pengar för att kunna skaffa ett eget boende.

Delakshana är näst yngst i en
familj med sju barn. Hon kom
till Elim 2009 då hon var nio år.
Hennes mamma dog 2004 och när
pappan blev sjuk kunde han inte
längre ta hand om familjen, så de
yngsta barnen placerades ut på
olika barnhem.
Delakshana gick ut skolan med
bra betyg och sökte till en yrkesskola för att få jobba med sitt stora intresse, sömnad. Skolan ligger
på ön Karanaga, cirka en timmes

bussresa från Elim. Där får eleverna både praktisk och teoretisk
utbildning under ett år och sedan
praktik i sex månader innan de får
sitt diplom. Nu har hon fått arbete
hos en skräddare där de syr byxor.

Kamshigavathy, som kallas Vadi,
och åtta av hennes syskon kom till
Elim 2012.

man. Därför bor Vadi också kvar
på Elim och sparar pengar för att
så småningom klara sin försörjning själv.

– Alla barnen var undernärda och
i mycket dåligt skick när de kom
hit, berättar Margareta. Pappan
hade småjobb men alla pengar
gick åt till sprit, så dessa barn
behövde verkligen omsorg.

Ger tillbaka till de yngre

Bakar till egen bostad

Nu har Vadi utbildat sig till bagare på samma yrkesskola som
Delakshana och har jobb på ett
bageri. Det är fortfarande trassligt
i hennes familj: fler syskon har
tillkommit, pappan har lämnat
familjen och mamman har en ny

Elim är mitt hem

– På Elim har Delakshana varit
en ”storasyster” för andra flickor,
berättar Margareta. Hon bor fortfarande kvar här då hon inte har
någon annanstans att ta vägen.
Lönen är inte hög, men hon

När flickorna är lediga så är de
oftast sysselsatta med att hjälpa
till med de små flickorna eller att
assistera i köket.
– Det är så roligt att se dessa
flickor som växt upp till unga
kvinnor som tar ansvar och är föredömen för de yngre flickorna.
De har formats på Elim, fått kärlek och omsorg och fått lära sig
att det är viktigt med studier för
att senare i livet kunna försörja
sig själv, avslutar Margareta.

försöker spara pengar och vill
småningom bilda familj.
När Margareta skickat dessa
rader fick Delakshana ett tråkigt
besked. Den enda familjemedlemmen hon har kontakt med, en
farbror till henne, gick bort. Mitt
i sorgen finns ändå en trygghet i
Elim:
– Det här är mitt hem och här
har jag min mamma och pappa, sa
Delakshana.

