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22..  RRaappppoorrtt  22  ffrråånn  ppaassttoorr  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  TThhoorreesseenn  

  

  

  

FFÖÖRROORRDD  

  

II  ddeettttaa  nnuummmmeerr  ffoorrttssäätttteerr  ppaassttoorr  TThhoorr  JJoohhnnnnyy  TThhoorreesseennss  bbeerräätttteellssee  oomm  ssiitttt  ppååggååeennddee  aarrbbeettee  bbllaanndd  vvåårraa  

ffaaddddeerrbbaarrnn  ii  ddee  ffyyrraa  pprroovviinnsseerrnnaa  ssoomm  uuttggöörr  CCAARRAAGGAA--rreeggiioonneenn  ppåå  öössttrraa  MMiinnddaannaaoo..  

  

DDee  hhaarr  kkllaarraatt  ssiigg  ffrråånn  ttyyffoonneerr  oocchh  aannddrraa  nnaattuurrkkaattaassttrrooffeerr,,  oocchh  hhaarr  iinnttee  ddrraabbbbaattss  ssååssoomm  mmaann  kkäämmppaarr  ii  

nnoorrrraa  FFiilliippppiinneerrnnaa  mmeedd  öövveerrssvväämmnniinnggaarr..  HHäärr  äärr  pprroobblleemmeenn  ddoocckk  mmeerr  vvaarraakkttiiggaa  oocchh  lliivvsshhoottaannddee..  

  

KKuunnsskkaapp  oomm  hhuurr  mmaann  kkaann  fföörrssöörrjjaa  ssiigg  ssaakknnaass  oocchh  ookkuunnsskkaappeenn  oomm  ddee  kkuullttuurreerr  ssoomm  ssaammeexxiisstteerraarr  ssaammtt  

ddee  rräättttiigghheetteerr  vvaarrjjee  mmäännnniisskkaa  hhaarr  ggöörr  aatttt  vvääppnnaaddee  kkoonnfflliikktteerr  ooffttaa  sskkeerr  ii  lliitteenn  eelllleerr  ssttoorr  sskkaallaa..  DDeenn  

sseennaassttee  kkoonnfflliikktteenn  ssoomm  rröörr  ddeenn  ppoolliittiisskkaa  ssppäännnniinnggeenn  mmeellllaann  ttvvåå  kkllaanneerr  ii  pprroovviinnsseenn  MMaagguuiinnddaannaaoo  mmäärrkkss  

iinnttee  aavv  ii  vvåårrtt  oommrrååddee,,  mmeenn  vviissaarr  oossss  ii  SSvveerriiggee  oocchh  oommvväärrllddeenn,,  vvaarrfföörr  ddeett  äärr  vviikkttiiggtt  aatttt  vvii  ssttööddeerr  

FFiilliippppiinnsskkaa  sskkoollvveerrkkeettss  ssttrräävvaann  aatttt  ggee  uuttbbiillddnniinngg  ttiillll  aallllaa  bbaarrnn..  EEnn  ttrröösskkeell  ssoomm  vvii  ii  SSvveerriiggee  llyycckkaattss  

uuppppnnåå  fföörr  ssnnaarrtt  öövveerr  hhuunnddrraa  åårr  sseeddaann..  

  

MMeedd  kkuunnsskkaapp  kkoommmmeerr  kkoonnfflliikktteerr  aatttt  llöössaass  aannnnoorrlluunnddaa..  KKnnaarrkkkkuunnggaarr,,  vvaappeennhhaannddeell  oocchh  ttrraaffffiicckkiinngg  

bbeeggrräännssaass  eennddaasstt  oomm  bbeeffoollkknniinnggeenn  kkäännnneerr  aatttt  ddee  äärr  lliikkaa  iinnfföörr  llaaggeenn,,  ssaammtt  aatttt  llaaggeenn  rreessppeekktteerraass  aavv  ddee  

rriikkaa  oocchh  ssaammhhäälllleett..  

  

DDeett  ggåårr  nnuu  mmoott  JJuull,,  oocchh  vvii  hhaarr  rreeddaann  ppaasssseerraatt  fföörrssttaa  aaddvveenntt..  GGee  ggäärrnnaa  eenn  eexxttrraa  ggååvvaa  ttiillll  vvåårrtt  aarrbbeettee  ii  

FFiilliippppiinneerrnnaa  ggeennoomm  eenn  iinnssäättttnniinngg  ttiillll  vvåårrtt  kkoonnttoo  eennlliiggtt  oommssttååeennddee  ssiiddaa..  

  

EEtttt  ssttoorrtt  ttaacckk  ttiillll  eerr  ssoomm  bbiiddrraarr,,  oocchh  ttiillll  eerr  ssoomm  rreeddaann  bbiiddrraaggiitt..  NNii  kkaann  ssee  ii  TThhoorr  JJoohhnnnnyyss  rraappppoorrtt  hhuurr  eenn  

ddeell  ggååvvoorr  rreeddaann  hhuunnnniitt  ffrraamm  ttiillll  ffaaddddeerrbbaarrnneenn  fföörree  JJuullhhööggttiiddeenn..  
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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  ffoorrttssäätttteerr  hhäärr  ssiinn  bbeerräätttteellssee  oomm  ssiitttt  aarrbbeettee  fföörr  ffaaddddeerrbbaarrnneenn..  

  

**        **        **  

 
FFAADDDDRRAARRNNAASS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT..  

  

UUttaann  aatttt  hhaa  ttäännkktt  ssåå  mmyycckkeett  ppåå  ddeett,,  ssåå  hhaarr  jjaagg  bblliivviitt  ffaaddddrraarrnnaass  rreepprreesseennttaanntt  ddeenn  hhäärr  ttiiddeenn  ppåå  MMiinnddaannaaoo..  

IInnfföörr  bbaarrnneenn  ii  fföörrssttaa  hhaanndd,,  iinnfföörr  ssttyyrreellsseenn,,  iinnfföörr  rreepprreesseennttaanntteerrnnaa  ppåå  vvaarr  ppllaattss  mmeenn  oocckkssåå  iinnfföörr  ppoolliittiisskkaa  

mmyynnddiigghheetteerr..  VVii  hhaarr  jjuu  ssåå  mmåånnggaa  pprroojjeekktt  ppåå  ggåånngg,,  mmeenn  ddeett  aatttt  dduu  ssoomm  ffaaddddeerr  aavvssäätttteerr  eetttt  lliitteett  bbeelloopppp  aavv  

ddiinnaa  ppeennggaarr  ttiillll  eetttt  ffaaddddeerrbbaarrnn,,  ddeett  ggöörr  iinnttrryycckk  ppåå  mmäännnniisskkoorr  hhäärr  nneerree..  

  

JJaagg  hhaarr  bbeerräättttaatt  oomm  PPrroossppeerriiddaadd,,  ddäärr  KKjjeellll  oocchh  hhaannss  ddootttteerr  SSaarraa  hhjjäällppttee  ttiillll,,  oocchh  TTrreennttoo..  BBaarrnneenn  bblleevv  aavv  

ddeenn  lliillllaa  mmåånnaattlliiggaa  ggååvvaann  ffrråånn  eerr  ffaaddddrraarr,,  ssaa  rriikklliiggtt  vväällssiiggnnaaddee,,  aatttt  jjuullhhööggttiiddeenn  kkoommmmeerr  aatttt  bbllii  

oofföörrggllöömmlliigg  fföörr  ddeemm..  HHeellaa  lliivveett  ddeerraass  äärr  fföörräännddrraatt  ppåå  ggrruunndd  aavv  ddiinn  ggååvvaa..  

  

DDåå  mmoottoorrccyykkeellnn  mmeedd  RRoollaannddooss  iinnkkööpp  lläämmnnaaddee  ddeett  lliillllaa  ggäässtthhuusseett  ddäärr  jjaagg  bbooddddee  nnäärraa  TTrreennttoo,,  rraannnn  

ttåårraarrnnaa  nneedd  öövveerr  mmiinn  kkiinndd..  

  

EEnn  ssääcckk  mmeedd  rriiss,,  sskkoolluunniiffoorrmmeerr,,  sskkoorr,,  sskkoollmmaatteerriiaall,,  mmjjööllkk,,  vviittaammiinneerr,,  äärr  bbaarraa  nnååggrraa  ttiinngg  aavv  ddeett  ssttoorraa  

llaasssseett  ssoomm  RRoollaannddoo  oocchh  hhaannss  ssttoorraassyysstteerr  ttoogg  mmeedd  ssiigg  hheemm..  JJaagg  ffiillmmaaddee  ttiillllss  aatttt  mmoottoorrccyykkeellnn  vvaarr  ssoomm  eenn  

pprriicckk  ii  vvääggeenn..  RRuunntt  mmoottoorrccyykkeellnn  äärr  ddeett  bbyyggggtt  eenn  ppllaattttffoorrmm,,  ssoomm  kkaann  llaassttaa  ssttoorraa  mmäännggddeerr  vvaarroorr  oocchh  ooffttaa  

sseexx  ttiillll  ååttttaa  ppeerrssoonneerr  ppåå  bbaarraa  eenn  ccyykkeell..  

  

NNuu  vväännddee  jjaagg  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  CCaannttiillaann,,  CCaarrrraassccaall  oocchh  AAddllaayy--ddiissttrriikktteett  fföörr  aatttt  ttaa  ffaatttt  ppåå  ddee  aannddrraa  pprroojjeekktteenn  

oocchh  ffaaddddeerrbbaarrnneenn..  

  

DDeett  äärr  ääkkttaappaarreett  TTeeooddoorroo  oocchh  CChhoollllyy  BBaatt--aaoo,,  ssoomm  äärr  ssttaaddiiggaa  rreepprreesseennttaanntteerr  fföörr  GGaaccuubb  oocchh  MMaaddrriidd  

pprroojjeekktteett..  VVåårraa  ffaaddddeerrbbaarrnn  ddäärr  äärr  EEllvviiee  oocchh  MMaarrbbeellllyynn..  JJaagg  hhaaddee  rreeddaann  ppåå  fföörrhhaanndd,,  iinnnnaann  oollyycckkaann,,  kköörrtt  

uupppp  ttiillll  GGaaccuubb  mmeedd  TThhoorrss  mmoottoorrccyykkeell..  DDeenn  hhäärr  ggåånnggeenn  ggiicckk  ddeett  llåånnggssaammmmaarree..  MMeenn  ppoosstteenn  sskkaallll  ffrraamm  

oocchh  bbaarrnneenn  hhaarr  ffååtttt  ssiinnaa  iinnkkööpp  ttaacckk  vvaarree  ffaaddddeerrppeennggaarrnnaa..  DDeenn  fföörrssttaa  ddaaggeenn  ttoogg  vvii  bbaarrnneenn  ttiillll  eenn  

sskkrrääddddaarree  ii  CCaannttiillaann..  NNyytttt  ttyygg  ttiillll  sskkoolluunniiffoorrmmeerrnnaa,,  rräätttt  mmååtttt,,  oocchh  sskkrrääddddaarrssyyddddaa  uunniiffoorrmmeerr..  

  

http://www.tribemission.com/


DDeett  vvaarr  vväärrtt  aatttt  ssee..  SSmmiillaannddee  bbaarrnn  mmeedd  nnyyaa  sskkoolluunniiffoorrmmeerr..  OOcchh  sseeddaann  ttiillll  ggrroossssiisstteenn  ssoomm  ssäälljjeerr  

sskkoollmmaatteerriiaall..  CChhoollllyy  äärr  eenn  mmäässttaarree  ii  ddeessssaa  uuppppggiifftteerr,,  mmeenn  jjuusstt  ddäärrfföörr  äärr  hhoonn  kkaannsskkee  oocckkssåå  ddeenn  

rreepprreesseennttaanntt  ssoomm  ddeett  äärr  ssvvåårraasstt  aatttt  lläärraa  aatttt  nnuu  ggäälllleerr  eetttt  nnyytttt  ssyysstteemm  ssoomm  äärr  aakkttuueelllltt  fföörr  aallllaa..  

BBeehhoovvsslliissttaann,,  eelllleerr  ””TThhee  CChhiilldd’’ss  nneeeeddss--lleetttteerr””,,  hhaarr  fflleerraa  uuppppggiifftteerr,,  eenn  aatttt  ppååmmiinnnnaa  oomm  vvaadd  ssoomm  sskkaallll  

kkööppaass  iinn..    

  

DDeettttaa  ffoorrmmuulläärr  sskkaallll  oocckkssåå  ttjjäännaa  kkaassssöörreenn  nnäärr  hhaann//hhoonn  rreevviiddeerraarr  iinnkkööppeenn..  HHäärr  ffiinnnnss  rruubbrriikk  fföörr  bbuuddggeett,,  

rruubbrriikk  fföörr  ffaakkttuurraa  eelllleerr  kkvviitttteerriinnggssnnuummmmeerr  oocchh  ssjjäällvvkkllaarrtt  fföörr  ttoottaallssuummmmaa..  DDeett  ggiicckk  lläätttt  fföörr  mmiigg  aatttt  ffåå  

aallllaa  mmeedd  mmiigg,,  ddåå  jjaagg  bbeerräättttaaddee  fföörr  ddeemm  aatttt  jjaagg  hhaarr  aannvväänntt  ddeessssaa  ffoorrmmuulläärr  ii  SSyyddaammeerriikkaa,,  TThhaaiillaanndd,,  

IInnddiieenn  oocchh  PPaakkiissttaann  ttiiddiiggaarree  ssoomm  ggrruunnddaarree  oocchh  ddaagglliigg  lleeddaarree  fföörr  SSkkaannddiinnaavviisskk  FFjjeerrnnaaddooppssjjoonn  FFoorreenniinngg  

ii  NNoorrggee..  

  

EEllvviiee  oocchh  MMaarrbbeellllyynn  hhäällssaarr  ttiillll  ssiinnaa  ffaaddddrraarr,,  mmeedd  ssmmiill  ffrråånn  öörraa  ttiillll  öörraa..  SSåå  ggllaaddaa  bbaarrnn  hhaarr  jjaagg  iinnttee  sseetttt  ppåå  

lläännggee..  

  

TTaaggaanniittoo  

äärr  eetttt  iinnttrreessssaanntt  pprroojjeekktt..  OOcckkssåå  ddäärr  hhaarr  vvii  ttvvåå  bbaarrnn..  VVii  mmååssttee  bbee  oocchh  aarrbbeettaa  fföörr  aatttt  vvii  ffåårr  ttvvååhhuunnddrraa..  DDeett  

äärr  fflleerraa  åårr  sseeddaann  TThhoorr  oocchh  jjaagg  bbeessöökkttee  TTaaggaanniittoo  MMiinniinngg  CCoommppaannyy  oocchh  ffiicckk  ddeemm  ttiillll  eetttt  ssaammaarrbbeettee..  DDee  

ssttööttttaarr  bbll..aa..  mmeedd  lläärraarree  fföörr  ssttaammbbaarrnneenn  ffrråånn  MMaammaannwwaa..  DDeett  hhaarr  llyycckkaattss,,  ssoomm  TThhoorr  hhaarr  ggjjoorrtt  kkäänntt  ii  

ttiiddiiggaarree  iinnffoorrmmaattiioonnssbbllaadd,,  aatttt  vvii  hhaarr  ffååtttt  ssttrröövvaannddee  nnoommaaddffoollkkss  bbaarrnn  iinn  ppåå  kkoommmmuunnaallaa  sskkoolloorr..  SSoomm  nnii  äärr  

kkäännddaa  mmeedd  hhaarr  oocckkssåå  eenn  sskkoollaa  ii  MMaanniillaa  ssäänntt  sskkoollmmaatteerriiaall  ttiillll  ddeettttaa  pprroojjeekktt..  

  

EEffrreenn  RRuubbeenniiaall  äärr  kkäänndd  ppaassttoorr,,  hhuuvvuuddppaassttoorr  fföörr  PPaanniikkiiaann  GGoossppeell  CChhuurrcchh  oocchh  eenn  vviikkttiigg  ffuunnkkttiioonnäärr  ii  

CCaarrrraassccaallss  kkoommmmuunn..  DDeett  äärr  eetttt  uunnddeerr  aatttt  hhaann  äärr  vvåårr  kkoommmmaannddee  lleeddaarree..  EEnn  mmyycckkeett  ssttaarrkk  vväännsskkaapp  hhaarr  

uuppppssttååtttt  mmeellllaann  ppaassttoorr  RRuubbeenniiaall  oocchh  mmiigg,,  DDeettssaammmmaa  hhaarr  äävveenn  sskkeetttt  mmeellllaann  TThhoorr  KKllaavveenneessss  oocchh  ppaassttoorr  

RRuubbeenniiaall..  

  

RRuubbeenniiaall  sskkaaffffaaddee  eenn  bbiill  ffrråånn  eenn  vväänn  ii  mmeenniigghheetteenn,,  JJoojjoo  PPrraaddoo,,  ssoonn  aavv  eenn  ttiiddiiggaarree  ddoommaarree,,  ääggaarree  aavv  

ssttrraannddhhuusseett  jjaagg,,  KKjjeellll,,  SSaarraa  oocchh  mmåånnggaa  aannddrraa  ggäässtteerr  hhaarr  ffååtttt  ggllääddjjeenn  aavv  aatttt  bboo  ii..  VVii  kköörrddee  fföörrssttaa  ddaaggeenn  

ttiillll  TTaaggaanniittoo  oocchh  mmööttttee  bbaarrnneenn  RRaacchheell  MMaaee  oocchh  AAnnggeell,,  ddeerraass  fföörräällddrraarr  oocchh  lläärraarree..  

  

VVii  ffyyllllddee  uutt  bbaarrnneettss  bbeehhoovvssbbrreevv,,  bbuuddggeett  fföörr  iinnkkööpp  oocchh  ffiicckk  uunnddeerrsskkrriifftteerr  ffrråånn  fföörräällddrraarrnnaa  oocchh  RRuubbeenniiaall,,  

fföörreenniinnggeennss  rreepprreesseennttaanntt..  SSåå  ttoogg  vvii  ii  lliikkhheett  mmeedd  CCaarrmmeenn  pprroojjeekktteett,,  bbaarrnneenn  mmeedd  ttiillll  sskkrrääddddaarree..  VVii  ii  

tteeaammeett  ttoogg  bbiilleenn  oocchh  kköörrddee  ddäärreefftteerr  vviiddaarree  ttiillll  SSuurriiggaaoo  CCiittyy,,  ddäärr  ffyyrraa  vvuuxxnnaa  mmäänn  ddeellaaddee  eetttt  dduubbbbeellrruumm,,  

mmaaddrraasssseerr  bblleevv  llaaggtt  uutt  ppåå  ggoollvveett..  VVii  hhaaddee  ddeett  vveerrkklliiggtt  kkuull  oocchh  ttrreevvlliiggtt..  

  

MMeedd  iinnkkööppsslliissttoorrnnaa  hhaannddllaaddee  vvii  iinn  mmjjööllkk,,  rriiss,,  vviittaammiinneerr  oocchh  aalllltt  ttäännkkbbaarrtt  oocchh  nnööddvväännddiiggtt  fföörr  aatttt  bbaarrnneenn  

sskkaallll  ffåå  bbäättttrree  kkoosstt  oocchh  hhäällssaa..  

  

TTiiddiiggtt  nnäässttaa  mmoorrggoonn  kköörrddee  vvii  ffuullllaassttaaddee  ttiillllbbaakkaa  oocchh  mmööttttee  bbaarrnneenn  ppåå  ssaammmmaa  bbuusssshhåållllssppllaattss,,  ssoomm  ddaaggeenn  

ttiiddiiggaarree..  EEnn  ttrriiccyyccllee,,  eenn  mmoottoorrccyykkeell  ppåå  ttrree  hhjjuull,,  bblleevv  iinnhhyyrrdd  fföörr  aatttt  ffrraakkttaa  iinnkkööppeenn  hheemm  ttiillll  bbaarrnneenn..  NNyyaa  

bbiillddeerr  bblleevv  ttaaggnnaa..  NNyyaa  ttåårraarr  ffööllll  ffrråånn  oossss  ddeellttaaggaarree  oocchh  nnyyaa  ssttoorraa  ssmmiill  ppåå  bbaarrnneennss  mmuunnnnaarr  fföörr  aalllltt  ddeett  

ffiinnaa  ddee  hhaarr  ffååtttt  ffrråånn  ssiinnaa  ffaaddddrraarr  ii  SSvveerriiggee  oocchh  NNoorrggee..  

  

TTaacckk,,  ttaacckk,,  ttaacckk  oocchh  ååtteerr  ttaacckk..  VVii  mmååssttee  bbee  oocchh  ttrroo  fföörr  fflleerraa  ffaaddddrraarr..  GGåå  iinn  ppåå  vvåårr  hheemmssiiddaa  oocchh  vväälljj  ddiitttt  

ffaaddddeerrbbaarrnn  iiddaagg..  FFaaddddeerrsskkaapp  rrääddddaarr  lliivv!!  

  

TTJJ  

  

**        **        **  
  

  

  

  

  



  

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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