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22..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  ppaassttoorr  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  TThhoorreesseenn  

  

FFÖÖRROORRDD  

  

HHöösstteenn  hhaarr  kkoommmmiitt  oocchh  vvii  äärr  nnuu  ppåå  vväägg  iinn  ii  vviinntteerr  ii  vvåårraa  NNoorrddiisskkaa  lläännddeerr..  II  FFiilliippppiinneerrnnaa  hhaarr  

hhöössttssttoorrmmaarrnnaa,,  mmoonnssuunnrreeggnneenn  ddrraabbbbaatt  eexxttrraa  hhåårrtt..  VVii  hhaarr  sseetttt  ppåå  nnyyhheetteerrnnaa  hhuurr  vvaatttteennssttåånnddeett  ppåå  ppllaattsseerr  

rruunntt  MMaanniillaa  hhööjjttss  mmeedd  88  mmeetteerr..  FFoorrttffaarraannddee  ii  nnoovveemmbbeerr  äärr  vvaatttteennssttåånnddeett  cc::aa  11,,55  mmeetteerr  hhööggrree  äänn  nnoorrmmaalltt  

ppåå  vviissssaa  ppllaattsseerr..  DDeettttaa  pp..gg..aa..  aatttt  mmaann  iinnttee  ssaattssaatt  ppåå  ddrräänneerriinnggssssyysstteemm..  

  

UUnnddeerr  ookkttoobbeerr  mmåånnaadd  fföölljjddee  yytttteerrlliiggaarree  ttrree  ttyyffoonneerr  ii  ddeenn  fföörrssttaa  ssttoorraass  ffoottssppåårr,,  vviillkkeett  ddeeffiinniittiivvtt  ssaattttee  

ppuunnkktt  fföörr  mmåånnggaa  mmäännnniisskkoorrss  hhoopppp  oomm  eenn  ffoorrttssaatttt  ffrraammttiidd  ddäärr  ddee  bbootttt  ii  mmåånnggaa  åårr..  

  

UUttmmeedd  PPaassiigg  RRiivveerr  hhaarr  rreeggeerriinnggeenn  sseeddaann  ttiiddiiggaarree,,  cc::aa  ttvvåå  åårr  ttiillllbbaakkaa,,  ssttaarrttaatt  eetttt  pprrooggrraamm  mmeedd  aatttt  

fföörrffllyyttttaa  ddee  bbooeennddee  uuttmmeedd  ffllooddeenn,,  uupppp  ttiillll  hhööggrree  oocchh  ssääkkrraarree  ppllaattsseerr,,  mmeenn  ddeett  hhaarr  vvaarriitt  eetttt  ttuunnggtt  oocchh  

ssvvåårrtt  aarrbbeettee,,  ddåå  ddeett  hhäärr  bboorr  mmäännnniisskkoorr  ffrråånn  ii  pprriinncciipp  hheellaa  FFiilliippppiinneerrnnaa  ssoomm  kkööpptt//mmuuttaatt  iinn  mmaarrkk,,  ssoomm  

mmaann  ffäässtt  ssiigg  vviidd  eefftteerr  nnååggrraa  ggeenneerraattiioonneerrss  bbooeennddee..  

  

UUnnddeerr  22000088  ddrreevv  ddäärrfföörr  rreeggeerriinnggeenn  iiggeennoomm  eenn  ssllaaggss  eexxpprroopprriiaattiioonn,,  mmeenn  mmeedd  llööffttee  aatttt  ddee  bbooeennddee,,  oomm  ddee  

hhaaddee  ääggaannddeehhaannddlliinnggaarr  ppåå  iinnnneehhaavvdd  mmaarrkk,,  sskkuullllee  ffåå  mmoottssvvaarraannddee  ssttoorrlleekk  mmaarrkk  ppåå  nnyy  ppllaattss..  PPrroobblleemmeett  

ssoomm  kkvvaarrssttåårr  äärr  aatttt  mmåånnggaa  hhaarr  ssaattssaatt  fflleerraa  åårrss  iinnkkoommsstteerr  ii  aatttt  bbyyggggaa  eetttt  hheemm  ssoomm  nnuu  mmååssttee  lläämmnnaass  oocchh  

ssttaarrttaass  oomm..  RReeggeerriinnggeenn  hhaarr  iinnttee  rråådd  aatttt  uuppppffyyllllaa  aallllaa  kkrraavv  oomm  ååtteerrssttäällllnniinngg..  NNuu  hhaarr  ddeennnnaa  kkaattaassttrrooff  

kkaassttaatt  mmäännnniisskkoorr  ii  eenn  nnyy  ssiittuuaattiioonn;;  ddee  kkaann  ii  vviissssaa  ffaallll  oommööjjlliiggtt  vviissaa  aatttt  ddee  ssaattssaatt  nnååggoott,,  oocchh  ii  vväärrssttaa  ffaallll  

hhaarr  ddeerraass  ppaappppeerrsshhaannddlliinnggaarr  ssppoollaattss  bboorrtt  ii  vvaatttteennmmaassssoorrnnaa  eelllleerr  fföörrssttöörrttss..  

  

DDeenn  iinnssaattss  ssoomm  äärr  kkvvaarrssttååeennddee  aatttt  ggöörraa  fföörr  ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  rreeggeerriinnggeenn,,  äärr  aatttt  bbeekkäämmppaa  kkoorrrruuppttiioonneenn  

iinnoomm  ddee  eeggnnaa  ddeeppaarrtteemmeenntteenn,,  oocchh  ssee  ttiillll  aatttt  ddrräänneerriinngg,,  aavvlloopppp  oocchh  aannddrraa  ssaanniitteettssssyysstteemm  bbyyggggss  uutt  

ssttoorrsskkaalliiggtt..  AAtttt  rreenniinnggssvveerrkk  ssttoorraa  nnoogg  aatttt  ttaa  hhaanndd  oomm  ssppiillllvvaattttnneett  bbyyggggss,,  oocchh  ddeett  äärr  ii  ddeettttaa  aarrbbeettee  FFNN  

bbeehhöövvss  ssoomm  kkaann  ttrryycckkaa  ppåå  fföörr  bbiiddrraagg  ffrråånn  aannddrraa  lläännddeerr  ssååssoomm  tt..eexx..  SSIIDDAA..  
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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? 

  

  

  

22..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  ppaassttoorr  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  TThhoorreesseenn  

  

PPaassttoorr  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  TThhoorreesseenn  rreessttee  ttiillll  FFiilliippppiinneerrnnaa  ii  sslluutteett  aavv  sseepptteemmbbeerr  mmåånnaadd  oocchh  kkoomm  ffrraamm  ttiillll  

MMaanniillaa  ddåå  ööddeellääggggeellsseenn  vvaarr  ssoomm  vväärrsstt..  IIssttäälllleett  fföörr  aatttt  kkäämmppaa  fföörr  eetttt  bbooeennddee  ii  MMaanniillaa,,  vvaallddee  hhaann  aatttt  

ddiirreekktt  rreessaa  nneerr  ttiillll  vvåårrtt  vveerrkkssaammhheettssoommrrååddee  ppåå  MMiinnddaannaaoo  oocchh  bbeessöökkaa  ssttyyrreellssee  oocchh  ffaaddddeerrbbaarrnn..  

  

II  sslluutteett  aavv  ssiinn  rruunnddrreessaa  ii  pprroovviinnsseerrnnaa  ssåå  kkoomm  ttyyvväärrrr,,  eenn  kkvväällll  eefftteerr  mmöörrkkrreettss  iinnbbrrootttt,,  eetttt  rreeggnn  ssoomm  hhaassttiiggtt  

fföörrssäämmrraaddee  vvääggllaaggeett  ssåå  aatttt  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  ffiicckk  ssllaadddd  ppåå  ssiinn  MMCC  oocchh  sskkaaddaaddee  ssiitttt  kknnää..  DDeettttaa  hhaarr  hhaann  nnuu  

ffååtttt  oommsseetttt,,  mmeenn  ddeett  hhiinnddrraarr  äännnnuu  hhaannss  rröörrlliigghheett..  

  

GGllääddjjaannddee  äärr  aatttt  eenn  NNoorrsskk  ffaammiilljj  vvaarriitt  mmeedd  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  uunnddeerr  ddeennnnaa  ttiidd..  DDee  vvaarr  nnyyffiikknnaa  ppåå  vvåårrtt  aarrbbeettee  

ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  oocchh  ddee  kkuunnddee  ddäärrfföörr  vvaarraa  bbeehhjjäällpplliiggaa  ppåå  mmåånnggaa  ssäätttt..  

  

TThhoorr  JJoohhnnnnyy  bbeerräättttaarr  hhäärr  mmeedd  eeggnnaa  oorrdd  oomm  ssiinn  fföörrssttaa  ttiidd..  

  

**        **        ** 
DDåå  jjaagg  ffiicckk  uuppppggiifftteenn  aatttt  fföörrmmeeddllaa  ffaaddddeerrppeennggaarr  ttiillll  vvåårraa  ffaaddddeerrbbaarrnn  ppåå  MMiinnddaannaaoo  ii  ttiiddssrruummmmeett  

sseepptteemmbbeerr  22000099  ttiillll  mmaarrss  22001100,,  ssåå  kkoomm  ffrrååggaann  uupppp::  HHuurr  sskkuullllee  ffaaddddrraarrnnaa  vviilljjaa  hhaa  ddeett  ggjjoorrtt??  II  ddeett  fföörrssttaa  

mmöötteett  mmeedd  ssttyyrreellsseenn  hhäärr  nneerree  ffiicckk  jjaagg  ttiillllååtteellssee  aatt  kkoonnttaakkttaa  rreepprreesseennttaanntteerrnnaa  fföörr  ffaaddddeerrbbaarrnneenn  ppåå  vvaarr  

ppllaattss  ddiirreekktt..  VVåårraa  ffaaddddeerrbbaarrnn  bboorr  ii  oommrrååddeenn  mmeedd  llåånnggaa  aavvssttåånndd  ssiigg  eemmeellllaann..  JJaagg  vvaallddee  aatttt  bböörrjjaa  ii  

PPrroossppeerriiddaadd  oocchh  TTrreennttoo..  DDäärreefftteerr  öönnsskkaaddee  jjaagg  aatttt  ttaa  oommrrååddeett  GGaaccuubb  oocchh  MMaaddrriidd..  DDeett  ttrreeddjjee  oommrrååddeett  jjaagg  

vvaallddee  vvaarr  TTaaggaanniittoo  oocchh  ttiillll  sslluutt  AAddllaayy,,  ddäärr  JJoovveellyynn  oocchh  TThhoorr  hhaarr  ssiitttt  hhuuvvuuddkkvvaarrtteerr  oocchh  hheemm..  TThhoorr  

ssttäällllddee  ssiinn  mmoottoorrccyykkeell  ttiillll  fföörrffooggaannddee  fföörr  mmiigg..  JJaagg  hhaaddee  rreeddaann  ttiillllbbrriinnggaatt  eenn  ssttuunndd  ii  AAddllaayy,,  ddåå  jjaagg  llaa  uutt  

ppåå  ddeenn  llåånnggaa  rreessaann  ttiillll  PPrroossppeerriiddaadd..  

  

JJaagg  fföörreesslloogg  fföörr  ssttyyrreellsseenn  aatttt  ggöörraa  jjoobbbbeett  fföörr  ddeemm  ddeennnnaa  ggåånngg,,  oocchh  bbyyggggddee  uupppp  eetttt  eennkkeelltt  ffoorrmmuulläärr  ssaammtt  

kkvviitttteerriinnggssssyysstteemm,,  eetttt  ssyysstteemm  ssoomm  jjaagg  ttiiddiiggaarree  hhaarr  aannvväänntt  ii  mmåånnggaa  aannddrraa  lläännddeerr,,  ddeenn  ttiiddeenn  jjaagg  lleeddddee  

SSccaannddiinnaavviiaann  CChhiilldd  SSppoonnssoorr  FFoouunnddaattiioonn..  ggrruunnddllaaggtt  11997799  ii  NNoorrggee..  VVeemm  sskkaallll  bbeessttäämmmmaa  vvaadd  ssoomm  äärr  

bbaarrnneettss  bbeehhoovv??  MMiitttt  ssvvaarr  äärr  bbaarrnneettss  aannssvvaarrssllääkkaarree  ii  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  ppllaattsseennss  rreepprreesseennttaanntt..  DDäärrfföörr  

uuttaarrbbeettaaddee  jjaagg  eetttt  ffoorrmmuulläärr,,  ssoomm  jjaagg  kkaallllaaddee::  TThhee  CChhiilldd’’ss  NNeeeedd  LLeetttteerr..  

  

AAlllltt  ttäännkkbbaarrtt  bblleevv  lliissttaatt  uupppp  ii  ffoorrmmuulläärreett;;  sskkoollaa,,  hhäällssaa,,  kkoosstt  oocchh  ffaammiilljjeennss  bbeehhoovv..  DDäärreefftteerr  ggjjoorrddee  jjaagg  

ffäärrddiiggtt  kkuuvveerrtt  mmeedd  bbaarrnneettss  nnaammnn,,  jjaagg  llaa  ii  ppeennggaarrnnaa  ssoomm  ssttåårr  ddiissppoonniibbllaa,,  oocchh  ssaattttee  kkrraavveett  aatttt  ppeennggaarrnnaa  

sskkaallll  bbyyttaass  uutt  mmoott  ooffffiicciieellllaa  kkvviitttteerriinnggaarr..  PPåå  FFiilliippppiinneerrnnaa  äärr  ddeett  llaaggffäässtt  aatttt  aallllaa  eettaabblleerraaddee  

fföörreenniinnggaarr//fföörreettaagg  sskkaallll  aannvväännddaa  ooffffiicciieellllaa  kkvviitttteerriinnggaarr..  

  

http://www.tribemission.com/


  

II  PPrroossppeerriiddaadd  hhaarr  vvii  fflleerraa  rreepprreesseennttaanntteerr,,  mmeenn  ppaassttoorreerrnnaa  LLoorreennzzoo  QQuuiinnttaass  oocchh  hhaannss  hhuussttrruu  RRaakkeell,,  ssoomm  

oocckkssåå  äärr  ppaassttoorr,,  hhaarr  vvaarriitt  mmeedd  oossss  ffrråånn  ddeett  aatttt  FFTTMMWW  bblleevv  ssttaarrttaatt  uupppp..  

  

DDee  hhaarr  aallllttiidd  hhaafftt  oorrddnniinngg  ii  ssiinnaa  ppaappppeerr  oocchh  bblleevv  ii  bbeeggyynnnneellsseenn  ttiillll  ssttoorr  hhjjäällpp  fföörr  mmiigg..  PPaassttoorr  QQuuiinnttaass  äärr  

oocckkssåå  hhööggsskkoolleelläärraarree..  

  

SSåå  kkoomm  oollyycckkaann,,  ssoomm  ssåågg  uutt  ttiillll  aatttt  ssäättttaa  ssttoopppp  ppåå  mmiinn  sseexx  mmåånnaaddeerrss  mmiissssiioonnssrreessaa  ttiillll  MMiinnddaannaaoo..  FFrråånn  

ddeecceemmbbeerr  ii  ffjjoorr,,  ddåå  TThheessss  oocchh  jjaagg  bbeessöökkttee  GGrreeaatteerr  GGrraaccee  mmiissssiioonn  oocchh  jjaagg  sseennaarree  rreessttee  nneedd  ttiillll  TThhoorr  oocchh  

JJoovveellyynn  ppåå  MMiinnddaannaaoo,,  hhaarr  jjaagg  aarrbbeettaatt  hhåårrtt,,  ssppaarraatt  ppeennggaarr  oocchh  fföörrbbeerreetttt  ddeennnnaa  mmiissssiioonnssrreessaa..  

  

JJaagg  llaaddee  uutt  ppåå  eenn  llåånngg  rreessaa  ttiiddiiggtt  ppåå  mmoorrggoonneenn  ddeenn  1111  ookkttoobbeerr..  TTuurreenn  ggiicckk  ffrråånn  CCaannttiillaann  ttiillll  PPrroossppeerriiddaadd  

oocchh  jjaagg  vvaallddee  vvääggeenn  oomm  TTaannddaagg..  PPåå  eefftteerrmmiiddddaaggeenn  bböörrjjaaddee  ddeett  aatttt  rreeggnnaa..  MMöörrkkaa  sskkyyaarr  llåågg  llååggtt  ii  

tteerrrräännggeenn,,  TTvvåå  ttiimmmmaarr  fföörree  PPrroossppeerriiddaadd  kkoomm  jjaagg  iinn  ii  eenn  ssvvaagg  kkuurrvvaa  ii  vvääggeenn,,  ddäärr  llaassttbbiillaarr  kkoorrssaaddee  vvääggeenn  

mmeedd  llaasstt  aavv  lleerraa..  AAssffaalltteenn  vvaarr  ttääcckktt  mmeedd  ggllaatttt  jjoorrdd  oocchh  ccyykkeellnn  bböörrjjaaddee  gglliiddaa..  DDeett  bbaarr  uutt  aavv  vvääggeenn  oocchh  

mmiitttt  vväännssttrraa  bbeenn  bblleevv  vvrriiddeett  uunnddeerr  ccyykkeellnn..  

  

JJaagg  hhaaddee  iinnggeenn  kkäännsseell  ii  bbeenneett  ddåå  vviilllliiggaa  hhjjäällppaarree  llyyffttee  bboorrtt  ccyykkeellnn  oocchh  fföörrssöökkttee  aatttt  ffåå  mmiigg  ppåå  bbeenneenn..  

BBeenneett  ggaavv  iinnggeett  ssttöödd..  JJaagg  bblleevv  bbuurreenn  iinn  ppåå  eenn  ppoolliissssttaattiioonn,,  ccyykkeellnn  bblleevv  oommhhäännddeerrttaaggeenn  oocchh  eenn  ssttoorr  gguull  

eexxpprreessssbbuussss  ttoogg  mmiigg  ttiillll  EEmmbbaassssyy  HHootteellll  ii  BBuuttuuaann..  DDäärr  llåågg  jjaagg  ppåå  rryygggg  uuttaann  aatttt  kkuunnnnaa  rröörraa  mmiigg  ttiillllss  

ppaappppaann  KKjjeellll  TTeeiiggeenn  oocchh  hhaannss  ddootttteerr  SSaarraa  kkoomm  ddaaggeenn  eefftteerr  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  mmiigg..  DDee  äärr  ffrråånn  HHuurruummllaannddeett  ii  

OOssllooffjjoorrddeenn  oocchh  hhaaddee  hhaafftt  kkoonnttaakktt  mmeedd  TThhoorr  ii  MMaallmmöö  eefftteerr  aatttt  hhaa  lläässtt  vvåårr  hheemmssiiddaa..  EEtttt  fföörruunnddeerrlliiggtt  

ssaammmmaannttrrääffffaannddee..  VVii  rreessttee  ttiillllssaammmmaannss  ttiillll  ppaassttoorr  QQuuiinnttaass  kkyyrrkkaa..  PPaassttoorr  QQuuiinnttaass  llaaggaaddee  mmiinnaa  fföörrssttaa  

kkrryycckkoorr..  DDäärreefftteerr  ffiicckk  jjaagg  llåånnaa  eetttt  ppaarr  kkrryycckkoorr  ssoomm  ttiiddiiggaarree  vvaarr  sskkäännkkttaa  ffrråånn  eenn  FFiilliippppiinnsskk  ddaamm  ii  

MMaanniillaa..  

  

JJaagg  ssoovv  ppåå  ttvvåå  kkyyrrkkbbäännkkaarr  mmeedd  eenn  sskkuummgguummmmiimmaaddrraassss..  KKjjeellll  oocchh  SSaarraa  hhyyrrddee  rruumm  ppåå  eetttt  lliitteett  ppeennssiioonnaatt  

vviidd  hhuuvvuuddvvääggeenn..  TTaacckk  vvaarree  vvåårraa  NNoorrsskkaa  vväännnneerr  ffiicckk  vvii  kkoonnttaakktt  mmeedd  bbaarrnneenn..  BBaarrnneenn  kkoomm  ttiillll  kkyyrrkkaann..  VVii  

ffyyllllddee  uutt  ddeerraass  bbeehhoovvsslliissttoorr  oocchh  ppaassttoorr  RRaakkeell  oocchh  SSaarraa  hhaannddllaaddee  iinn  sskkoolluunniiffoorrmmeerr,,  sskkoollmmaatteerriiaall  oocchh  aalllltt  

ddeett  mmeesstt  nnööddvväännddiiggaa  ttiillll  bbaarrnneennss  hheemm  fföörr  ddeecceemmbbeerr,,  jjuulleenn  oocchh  eenn  hheell  ssääcckk  mmeedd  rriiss  fföörr  llaaggrriinngg  iinnttiillll  

nnäässttaa  fföörrssäännddnniinngg  aavv  ffaaddddeerrppeennggaarr  kkoommmmeerr..  VViillkkeenn  ggllääddjjee  aatttt  ssee  ddeessssaa  ffaattttiiggaa  bbaarrnn  oocchh  ddeerraass  fföörräällddrraarr  

rreessaa  ffrråånn  kkyyrrkkaann  ttiillll  ssiinnaa  hheemm  ppåå  eenn  hhyyrrdd  mmoottoorrccyykkeell  ((ttrreehhjjuulliinngg))  ffuullllaassttaadd  mmeedd  aalllltt  ddee  hhaarr  bbeehhoovv  fföörr..  

TTaacckk  ttiillll  SSaarraa,,  ssoomm  hhaarr  hhaanntteerraatt  ppeennggaabbrreevveenn..  AAllllaa  ppeennggaarrnnaa  vvaarr  aannvväännddaa,,  mmeenn  uuttbbyyttttaa  ttiillll  ooffffeennttlliiggaa  

kkvviitttteerriinnggaarr,,  ssoomm  vviittttnnee  ppåå  aatttt  mmiissssiioonneenn  fföörr  ddeessssaa  ffaaddddeerrbbaarrnn  vvaarr  ffuullllfföörrtt..  

  

KKjjeellll  oocchh  SSaarraa  mmååssttee  rreessaa  vviiddaarree,,  mmeenn  jjaagg  bblleevv  ffrraakkttaadd  ttiillll  eetttt  ppeennssiioonnaatt  nnååggrraa  ttiimmmmaarr  ffrråånn  PPrroossppeerriiddaadd  

mmoott  DDaavvaaoo..  SSttaaddeenn  hheetteerr  TTrreennttoo  oocchh  ffaaddddeerrbbaarrnneett  bblleevv  hhäämmttaatt  ffrråånn  ddee  ddjjuuppaa  sskkooggaarrnnaa  oocchh  ffiicckk  ssaammmmaa  

ssttoorraa  uupppplleevveellssee  ssoomm  bbaarrnneenn  ii  PPrroossppeerriiddaadd..  SSaarraa  ttoogg  bbiillddeerr  ii  PPrroossppeerriiddaadd  oocchh  jjaagg  ffiicckk  ffiillmmaatt  ii  TTrreennttoo,,  

mmaatteerriiaall  ssoomm  vvii  hhooppppaass  aatttt  ggee  eerr  sseennaarree..  

  

FFöörrssttaa  eettaappppeenn  vvaarr  nnuu  ffuullllfföölljjdd..  JJaagg  ttaallaaddee  oomm  hheellaannddee  ii  fflleerraa  mmöötteenn  hhooss  ppaassttoorr  QQuuiinnttaass,,  oocchh  ddeett  vvaarr  eenn  

fföörruunnddeerrlliigg  kkäännssllaa  ddåå  ppaassttoorreerr  ffrråånn  hheellaa  ddiissttrriikktteett  kkoomm  fföörr  aatttt  bbee  fföörr  mmiigg  oocchh  mmiitttt  kknnää..  DDeett  vvaarr  oocckkssåå  

hhäärr  jjaagg  mmööttttee  ppaassttoorreerr  ffrråånn  NNeeww  PPeeooppllee  AArrmmyy,,  oocchh  aannddrraa  ffrråånn  ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  aarrmméénnss  ssiiddaa,,  ssoomm  bbaadd  

mmiigg  aatttt  kkoommmmaa  ttiillll  eenn  ffrreeddsskkoonnffeerreennss  ii  mmiitttteenn  aavv  ddeecceemmbbeerr..  DDee  ggaavv  uuttrryycckk  fföörr  aatttt  ddee  öönnsskkaaddee  ffrreedd  oocchh  

hhaaddee  ttrroo  ppåå  aatttt  bböönn  kkaann  hhiinnddrraa  kkrriigg..  JJaagg  bbeerräättttaaddee  fföörr  ddeemm  oomm  mmiissssiioonnssppaassttoorrnn  ffrråånn  EEdd  oocchh  NNöösssseemmaarrkk,,  

ddäärr  jjaagg  bboorr,,  ssoomm  hhaarr  ggjjoorrtt  eetttt  uuppppddrraagg  ppåå  UUppppssaallaa  UUnniivveerrssiitteett,,  ssoomm  vviissaarr  aatttt  bböönn  hhiinnddrraatt  kkrriigg  mmeellllaann  

SSvveerriiggee  oocchh  NNoorrggee  11990055..  TTrrooeennddee  ffrråånn  aallllaa  kkyyrrkkoorr  ggiicckk  ssaammmmaann  oocchh  bbaadd  oomm  ffrreedd  ppåå  bbääggggee  ssiiddaann  aavv  

SSvveennsskkaa  oocchh  NNoorrsskkaa  ggrräännsseenn..  

  

**        **        **  
  

FFoorrttssäättttnniinngg  fföölljjeerr  ii  kkoommmmaannddee  nnyyhheettssbbrreevv..  

  

  

  



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

eennggaaggeemmaanngg..  TTaallaa  ggäärrnnaa  mmeedd  eenn  vväänn  oomm  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  bbllii  ffaaddddeerr  eelllleerr  ssttööddjjaa  eetttt  aavv  vvåårraa  mmåånnggaa  

pprroojjeekktt  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa..  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm    NNoorrrreevväägg  1111//4466  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr          SS223333  9933  SSvveeddaallaa  

PPhhiilliippppiinneess          SSwweeddeenn  

  

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 
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