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Typ av organisation  
Hannas Hjälpverksamhet är ett samarbetsorgan för i verksamheten deltagande församlingar, 
föreningar och enskilda bidragsgivare. Dess uppgift är att förvalta och förmedla medel, som 
tillförs Hannas Hjälpverksamhet från olika givare genom bidrag, donationer och testamenten. 
Uppdraget är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evangelisk verksamhet i 
Sri Lanka. Medel som givare riktat till viss verksamhet har i möjligaste mån använts för detta 
ändamål.  
 
 

Allmänt 
Det har varit ett händelserikt år, ett år som började i dur men slutade i moll.  
 
Dur - Då tänker vi främst på det nya flickhemmet på Elim Children’s Home som invigdes 
våras. Ett mycket lyckat projekt där slutresultatet blev fantastiskt bra, mycket tack vare en 
kompetent och kunnig styrelse i Sri Lanka och generösa bidrag från Sverige. Invigningen som 
utfördes med pompa och ståt, orkester, tal bandklippning m.m. hölls på Anita Vördes 70-
årsdag den 14 april. Anita själv var förstås med. 
 
Moll – Efter kort tids sjukdom gick Anita bort den 1 november. Begravning och minnesstund 
hölls i Bergskyrkan, Laxå fredagen den 27 november. 
Saknaden efter Anita är förstås stor men vi får glädjas över den tid vi fick tillsammans och 
vara stolta över hennes livsverk. Anita var ju unik och på många sätt en förebild för oss andra. 
Ingen kan ju ersätta henne men Hannas hjälpverksamhet och arbetet i Sri Lanka kommer att 
fortsätta som tidigare. 
 
Under året har många barn fått logi, omvårdnad och utbildning, detta mycket tack vare ett 
stort och uppoffrande engagemang från barnhemmets anställda och den lokala styrelsen. 
 
 

Verksamhet i Sverige 
Den 25 april hölls ett välbesökt årsmöte i Bergskyrkan, Laxå. Förutom årsmötet och det 
konstituerande styrelsemötet har under verksamhetsåret hållits fyra protokollförda 
styrelsemöten. 
Arbetet med insamlingar pågår som tidigare. Styrelsemedlemmar har på olika sätt informerat 
om verksamheten, gjort insamlingar och rekryterat faddrar.    
Basen för verksamheten är de regelbundna fadderbidragen. Förutom dessa så har pengar 
kommit in till högtidsdagar och som minnesgåvor vid begravningar. Flera second hand 
butiker och företag har också bidragit med gåvor. 
Under några veckor i slutet på juni/augusti fick vi besök av vår medarbetare och vän 
Rameshkumar (Ramo) och hans fru Irene. Ramo är ekonomiansvarig och ordförande för Elim 
Children’s Home. Besöket var mycket uppskattat. 



Syfte och ändamål 
Det övergripande målet är att förbättra livet för särskilt utsatta barn och ungdomar i 
Jaffnaområdet, Sri Lanka. Det kan vara barn som förlorat föräldrarna under kriget men också 
de, som på grund av andra orsaker som misshandel, sexuellt utnyttjade och extrem fattigdom, 
behöver skydd och omvårdnad kortare eller längre tid.  
 
Målet uppnås genom stöd till Hannas Hjälpverksamhets lokala samarbetspartners arbete att ge 
barn logi, omsorg och utbildning via barnhemmet Elim Children´s Home i Manipay, Jaffna.  
För närvarande bor 70 barn på barnhemmet. Barnen bor tillsammans med personal, flickor för 
sig och pojkar för sig. Ungdomarna förbereds för ett eget liv utanför barnhemmet och får 
ekonomiskt studiestöd, tills de klarar att försörja sig själva. Tiden som barnen bor på hemmet 
anpassas till varje barns individuella behov och vad de sociala myndigheterna beslutar. Några 
ungdomar bor redan utanför barnhemmet och studerar på högre nivå. 
Fadderverksamheten bedrivs också på flera orter i landet, främst i huvudstaden Colombo samt 
i Vanniområdet. Den verksamheten berör cirka 75 barn. Då bor barnen hemma hos sina 
föräldrar och får hjälp till mat, kläder och skolgång. Många handikappade och sjuka, som 
aldrig kan klara av ett arbete och försörja en familj, har fått hjälp så att barnen kan få gå i 
skolan. 
 
 

Hur har målet främjats under 2015 
Verksamheten på barnhemmet har fungerat bra under året. Personalen är kunnig och tar hand 
om barnen på bästa sätt. Under året har ett stort antal barn fått vård, omsorg och möjlighet att 
gå i skolan. Totalt har 9 barn tillkommit under året, flera av dessa från ytterst fattiga 
förhållanden.  
En del barn har lämnat barnhemmet, några har återförenats med sina föräldrar eller andra 
släktingar och ett antal har lämnat för arbete eller högre studier. 
 
Alla barn får gå i skola dagtid, och de barn som behöver får extra stödundervisning på 
eftermiddagarna.  
Med bidrag från organisationen Kidznet har det gjorts en stor satsning på datorundervisning, 
en ny datorsal har iordningställts och nya datorer har tillkommit. 
Satsningen på speciellt stöd för flickor fortsätter och främjas av den nya moderna bostaden 
som invigdes på vårkanten. Byggnaden, som är på cirka 700 m2, har 32 platser, fördelade på 
8 rum. Huset innehåller även stora gemensamhetsutrymmen, rum för personalen m.m. 
Just nu bor 28 flickor där. 
 
Barnhemmets förskola har 30 - 35 barn och de flesta av barnen kommer från området utanför 
barnhemmet. Förskolan ger också flera arbetstillfällen.  
 
I huvudstaden Colombo disponeras ett hus som används som stödhem/samlingspunkt för 
ungdomar som lämnat barnhemmet för arbete eller högre studier men som fortfarande är i 
behov av hjälp och stöd. Denna möjlighet har utnyttjats flitigt även i år och är helt i linje med 
verksamhetens mål om att följa barnen tills de kan stå på egna ben.  
 
En stor del i det framgångsrika arbetet har personalen. Totalt sysselsätter barnhemmet, 
inklusive förskola och stödhem i Colombo, 19 anställda.   
 



Ledare för arbetet i Sri Lanka 
Föreståndare för barnhemmet har varit Manoharan, som tillsammans med övrig personal har 
arbetat för barnens bästa. För barnhemmet Elim och övrig fadderverksamhet finns en inhemsk 
styrelse som är vår samarbetspartner i Sri Lanka samt arbetsgivare för den lokalt anställda 
personalen.  
Administrationen för barnhemmet sköts i Colombo av vår mångårige medarbetare 
Rameshkumar. 

 
 
Organisationsförändringar 
Med anledning av Anita Vördes bortgång kommer kontakterna mellan den svenska styrelsen 
och verksamheten i Sri Lanka att skötas genom att någon från den svenska styrelsen åker till 
Sri Lanka minst en gång per år.  
 
I början på 2016 åkte Margareta Gustafsson från Ludvika till Sri Lanka på styrelsens uppdrag. 
Margareta, som är vice ordförande styrelsen, är väl insatt i arbetet och har besökt barnhemmet 
vid ett flertal tillfällen. Margareta var denna gång på barnhemmet under cirka 4 veckor.  
 

 
Styrelsen och övriga funktionärer under året 
 
Ordförande Per Magnusson Mariestad 
Förste v ordförande Margareta Gustafsson Ludvika 
Andre v ordförande Marie Forslund Vintrosa 
Sekreterare Lilian Johansson Finnerödja 
V. sekreterare Gunnel Klerfors Älvängen 
Kassör Claes Kjörk Örebro 
V. kassör/suppleant Ethel Bronegård Askersund 
Suppleanter Anette Schön Laxå 
 Inger Forslund Lidköping 
 Thorbjörn Bäckrud Laxå 
   
Rådgivande Anita Vörde Laxå/Sri Lanka 
Revisorer Nils Bergström  Ernst & Young 
 Arild Wanche Hasselfors 
 Ulrika Strålin Laxå 
Revisorsuppleanter Kenneth Gradin Laxå 
 Reier Andersson Hova 
Valberedning Leif Vörde Gyttorp 
 Margaretha Hellgren Älgarås 
 Ingemar Schön Laxå 

 
 



Personal 
Anita Vörde var anställd under årets fyra första månader, 1 januari – 30 april (påbörjades 29 
december, 2014).  
 
 

Ekonomi 
Hannas Hjälpverksamhets ekonomiska ställning och resultat framgår av bilagda resultat- och 
balansräkning. 
 
Intäkterna under 2015 uppgick totalt till 1,2 miljoner kronor, varav 1 miljon var gåvor riktade 
till den löpande verksamheten i Sri Lanka. 
Församlingarna som har bidragit till alla kostnader i samband med visstidsanställningen av 
Anita Vörde har tillsammans betalat in 82 100 kr. Årets underskott för personalkostnader 
täcks av tidigare års överskott. 
 
Under november och december kom det 54 500 kronor (och ytterligare 500 kronor i början av 
2016)  i minnesgåvor efter Anita Vörde. I samband med gåvorna till minne av Anita görs en 
förändring hur minnesgåvor hanteras. Ändamålet för minnesgåvor kommer att beslutas av 
styrelsen efter beaktande av eventuella önskemål om vad gåvan ska användas till. 
 
Under början av 2015 var den svenska kronan lågt värderad mot Lankesiska rupie. Länge lång 
kursen under 15 rupie för en svensk krona. Under andra halvåret har, glädjande för vår 
verksamhet, kursen stigit och legat mellan 16 och 17 rupie per krona.  
De senaste årens kraftiga valutaförändringar är en risk som påverkar ekonomin för vår 
samarbetspartner i Sri Lanka. Styrelsen har tittat på möjligheter för någon form av 
valutasäkring. Intäkterna till Hannas Hjälpverksamhet kommer in kort tid före utbetalning till 
Elim Children’s Home sker. De reserverade medlen motsvarar nu ca tre månaders 
utbetalningar. En så kortsiktig säkring av kursen ger inte någon förhöjd säkerhet mot 
valutasvängningar och blir därför endast en extra kostnad. 
Risken för att kursen åter faller ned mot 15 kronor under 2016 bedöms som liten. 
Riksbankens intresse av att hålla en låg kronkurs vägs upp av svagare ekonomisk utveckling i 
Asien som håller ned kursen på Sri Lankas valuta. 
 
Kostnaderna för administration ligger stabilt under 2 % av intäkterna. 
Allt arbete i styrelsen sker ideellt och kostnader när styrelsen samlas står styrelsens 
medlemmar själva för.  
Hannas Hjälpverksamhet får löpande information om vilka åtgärder som behöver göras på 
barnhemmet och vilka ekonomiska behov som finns för den närmast tiden. I nuläget behövs 
varje månad motsvarande ca 70 000 svenska kronor . Utöver detta finns det behov att utföra 
reparationer och iordningställa en bollplan på barnhemmet. 
 
 

Faddrar    
Våra faddrar är en grundförutsättning för barnhemmet Elim. Trogna faddrar följder barnen 
från att de kommer till Elim tills de är redo att klara sig på egen hand. Under 2015 har det 
tillkommit några nya. Totalt sett har antalet faddrar minskat något under året. 
Tack alla faddrar för ert stöd under året som gått.  
 
 



Församlingar och organisationer 
Sex församlingar har bidragit till att Anita Vörde kunnat vara anställd under delar av året. 
Dessa församlingar är: 
Bergskyrkan i Laxå, Centrumkyrkans församling i Alfta, Mokyrkan i Hova, 
Smyrnaförsamlingen i Älvängen, Älgarås Filadelfiaförsamling och Ölmstads 
Pingstförsamling. 
 
Ytterligare ett 20-tal församlingar och organisationer har gett bidrag till Hannas 
Hjälpverksamhet under året och vi uppmuntras av det engagemang som finns för att vara med 
och göra arbetet i Sri Lanka möjligt. 
 
 

Nyckeltal 
2015 2014 2013 2012

  
Antal barn på Elim  70 82 79 63 
 
Antal barn utanför Elim  75 74 97 120 
 
Intäkter till löpande kostnader 1027 912 851 907
   
Utbetalt till Sri Lanka, totalt 1106 1701 1563 935
  
Antalet regelbundna givare 233 255 245 265 
 
Administrationskostnad (% av intäkt) 1,7 1,9 1,5 1,4 

 
 
 
 
 
 

Slutord 
Arbetet med Hannas Hjälpverksamhet är mycket inspirerande. Vi är tacksamma för alla 
gåvogivare och faddrar och alla som deltagit med olika arbetsinsatser.  
Vi är, trots årets tunga avslutning, förväntansfulla och nyfikna på det nya året. Vi tror att vi 
tillsammans kan fortsätta att stödja och utveckla verksamheten för att på bästa sätt kunna 
möta nuvarande och framtida behov. 
 


