
Kära vänner,
År 2015 har inletts på ett händelserikt sätt. 

Besöksverksamheten på Josephinahemmet och 
soppköket har nu kommit igång på allvar. Ett 
samarbete med Johanniterhjälpen i Finland har 
påbörjats gällande möjligheten för Malteserhjälpens 
medlemmar i Finland att vara verksamma i 
Johanniterhjälpen. Möjligheter finns även för våra 
medlemmar att den 25:e juli till den 1:a augusti 
delta i ett läger för handikappade i Estland. 
Slutligen har ett antal medlemmar deltagit på en 
reträtt anordnad av den Skandinaviska 
Associationen.

Malteserhjälpen tror på betydelsen av personligt 
ansvarstagande. Vi tror att utsatthet beror på att 
alltför många människor flyr från sitt ansvar. 

Glädjande är att Malteserhjälpen är ett skott på 
en levande tradition, som delas med många andra 
däribland Johanniterhjälpen i  Finland. 

I Malteserhjälpen erbjuds medlemsaktiviteter och 
hjälpverksamhet, där medlemmarna utbildas i och 
tillämpar personligt ansvarstagande. 

Vi driver följande aktiviteter:

• En enkel äldreverksamhet genom besök på 
Josephinahemmet i Stockholm med omnejd. En 
liten insats kan höja livskvaliteten för många 
äldre. Genom Josephinahemmet har vi under ett 
antal år fått chansen att ta med gäster till 
Lourdes.

• Ett ungdomsläger i Europa för behövande 
gäster. 2015 är lägret i Frankrike. 

• Vi har idag ett litet men aktivt mobilt soppkök. 

• Vi har stöttat Birgittasystrarnas karitativa 
verksamhet i Tallinn (Estland) med omnejd 
sedan 2003.

Johanniterhjälpen i Finland
Under föregående år har Malteserhjälpen haft 

diskussioner med Johanniterhjälpen i Finland 
avseende ett samarbete. Samtalen har följts upp i 
januari i år med ett möte i Helsingfors, där 
ordförande Max von Liechtenstein och vice 
ordförande Ilona von Stryk-Aulin träffade 
Johanniterhjälpens ordförande i Finland Philip 
Aminoff, vice ordförande Roger Storås och 
verksamhetsledare Eric von Troil. 

Mötet var mycket lyckat. Vi är imponerade av 
djupet, bredden och det engagemang Johanniter-
hjälpen i Finland har till vår nästa.

Samarbetet handlar initialt om att Malteser-
hjälpens medlemmar i Finland ges en möjlighet 
att vara verksamma i Johanniterhjälpen. Vidare 
inbjuds medlemmar i Malteserhjälpen att hjälpa 
till som hjälpare på ett läger för handikappade en 
dryga timme inåt landet från Tallinn, Estland. 
Lägret är den 25:e juli till den 1:a augusti. Vår 
kontaktperson för lägret heter Clarence von 
Rosen. 

Malteserhjälpen hoppas att samarbetet kan 
fördjupas på både bredden och djupet. Vi är 
tacksamma för att vi med detta samarbete blir 
fler eldsjälar som kan samarbeta utifrån liknande 
övertygelser för vår nästa. 

Malteserhjälpen
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Soppkök
Söndagen den 18 januari var Malteserhjälpen 

återigen igång med vårt mobila soppkök under 
ledning av Mathias Neidhardt Soppköket har 
fortsatt att utvecklas och framförallt är det nu 
mer frekvent än tidigare. 

Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på 
barn och ungdomar

Styrelsen har i februari antagit en beredskaps-
plan mot sexuella övergrepp på barn och ung-
domar utifrån Malteserordens dekret 11400 och 
brev daterat 23 januari 2014 gällande ”Safe-
guarding against Sexual Harassment and Abuse”.

Svensk praxis är att alla, som arbetar eller 
söker anställning i organisationer som arbetar 
med barn eller utsatta människor ska presentera 
ett utdrag från belastningsregistret. 

Styrelsen har i beredskapsplanen även utgått 
från den policy stiftet antagit 2010 ”Beredskaps-
plan mot sexuella övergrepp på barn och 
ungdomar” gällande denna mycket svåra och 
allvarliga fråga.

Konkret har styrelsen bestämt att Malteser-
hjälpens beredskapsplan i nuläget endast är 
relevant för de som arbetar med sommarlägret. 

Josephinahemmet
Tre av våra underbara gäster bosatta på 

Josephinahemmet, som även följt med oss till 
Lourdes, har gått bort under hösten. Inger 
Bengtsson (29/7), Marianne Frödin (10/12) och 
Jolanta Granath (19/12) var för alla som med-
verkat på Josephinahemmet eller i Lourdes kära 
vänner. Nedan är ett antal bilder på Inger, 
Marianne och Jolanta som fyller oss med stor 
glädje.
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Inger Bengtsson i Lourdes med 
ett vackert regnskydd.

Inger Bengtsson med sin karakteristiska
basker och handväska i Lourdes.

Jolanta Granath vid en julkonsert.

Marianne Frödin
vid en julkonsert.



Malteser International
Malteser International är en oberoende global 

hjälporganisation och en del av den Suveräna 
Malteserordens humanitära verksamhet. 
• Litauen: “Christmas Soup”, drivs sedan nio år 

tillbaka av Order of  Malta’s Lithuanian Relief  
Organization i 29 litauiska städer till förmån för 
äldre handikappade, hemlösa och föräldralösa.

• Filippinerna: Den Filippinska associationen 
har i kölvattnet av Tyfonen Hagupit samarbetat 
med Malteser International avseende mat m.m. 
på ön Samar.

• Kongo: En väpnad konflikt fortsätter att hota 
södra Kivu-provinsen i östra Kongo. Malteser 
International är verksamma med att leverera mat 
i  regionen tillsamman med FN World Food
Program. 

• Syrien – Malteser International distribuerar 
fortsatt mat m.m.  till utsatta i denna 
konfliktzon. 

• Haiti – 12 januari 2010 skedde en jordbävning 
med en magnitud 7 på Richterskalan. Enligt FN 
så påverkades omkring 3 miljoner människor av 
jordbävningen och antalet döda räknades över 
220 000. Fem år senare kämpar landet med 
följderna av jordbävningen. Malteser Interna-
tional, var precis som andra internationella 
hjälporganisationer tidigt på plats. Organisa-
tionen är fortsatt verksam på Haiti involverade 
inom hälsoservice, katastrofutbildning, 
epidemisk prevention m.m.
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Reträtt – med Skandinaviska Association
Den 9-11 januari deltog ett antal Malteserhjälpare 

i den Skandinaviska Associationens årliga reträtt. 
Flera av Malteserhjälparna njöt av att i några dagar 
få reflektera i tystnad under ledning av Monsignore 
Furio Cesare. Temat för reträtten var 
Malteserordens motto; Tuitio Fidei
Obsequium Pauperum

”Försvar av tron och att hjälpa 
de fattiga och sjuka – de 
behövande”

I hjälpandet finns en
känsla av att få vara
mänsklig. I hjälpen är både 
den som hjälper  och den 
som får hjälp ”vinnare”. 
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Malteserhjälpens verksamhet kan inte jämföras med Malteser Internationals. Vi har dock liknande 
frågor inför att ett projekt påbörjas:

– Vad har vi för kapacitet?
– Tar det kraft från andra projekt?
– Hur finansierar vi detta?

Det finns massvis vi i Malteserhjälpen vill göra. Styrelsen önskar att vi blir fler verksamma i våra 
aktiviteter. Ibland är det svårt att ta sig tiden att delta i en aktivitet. Väl på plats är det dock lätt att se 
hur givande aktiviteten är. Vi är i tjänst för våra Herrar de sjuka. Den glädje vi får på plats från de 
behövande gör mödan värd och oss deltagare lite mänskligare.



Lite historia och statistik
Verksamheten startade 2003. Stadgarna är från 

2004. Stadgarna ratificerades 2004/2005 av den 
Skandinaviska Associationen och är avstämda med 
Stormagistratet i Rom. Nedan är en kort 
beskrivning vad Malteserhjälpen har åstadkommit 
sedan start:
• Under åren har ett flertal hjälpare gjort upp-

skattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med 
gäster/äldre. 

• Lourdes – verksamma där mellan 2004-2012. 
Under åren har 144 hjälpare och 23 behövande 
gäster arbetat/deltagit på denna årliga vallfärd.

• Summer Camp – verksamma sedan 2004. 136 
Hjälpare och 91 behövande gäster deltagit i ett 
årligt sommarläger för handikappade i Europa. 

• Soppkök –är en nystartad verksamhet (2014).
• Över 600 000 SEK har insamlats. Pengar har 

gått till: vallfärder till Lourdes med gäster, 
Sommarläger med gäster och Birgittasystrarnas 
verksamhet i Estland. Den största på 200 000 
SEK gavs 2012 till Birgittasystrarna i Estland 
och projekt kopplade till dem (Peeteli). 50 892 
SEK donerades till Ordensinsamlingen gällande 
återuppbyggnad av Lourdes efter en större 
översvämning.

I Malteserfamiljen arbetar vi utifrån Salige 
Gérards 900 årig anda av personligt åtagandet för 
fattiga och sjuka utifrån kärleken till vår nästa. 

”Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden”

Ödmjukhet är att förstå att jag är i ett större 
sammanhang. Jorden kretsar inte runt mig utan 
runt Gud. Ibland förväxlar vi ödmjukhet med 
självförnekelse. Vi tror att ödmjukhet är detsamma 
som att förneka de gåvor vi har fått. Ödmjukhet är 
att förstå vem som är skaparen och vem som är 
skapad! Löftet till de ödmjuka är att de skall ärva 
jorden, eftersom Gud lägger förvaltarskapet där 
han kan lita på att de blir bra förvaltat.

Max von Liechtenstein
Ordförande

Preliminärt schema kv. 2 och sommaren 2015
Onsdag 11 mars Firande av valet av 

Prinsen & Stormästaren 
Fra’ Matthew, Stockholm

Söndag 15 mars Soppkök, Stockholm
Söndag 15 mars Besök. Josephinahemmet, 

Bromma
20 mars-22 mars Resa till Estland
Onsdag 25 mars Firande av Jungfru 

Marie Bebådelse, Sthlm
Söndag 29 mars Soppkök, Stockholm
 Söndag 12 april Soppkök, Stockholm
 Söndag 12 april Utflykt Josephinahemmet 

(Millesgården)
  Söndag 26 april Soppkök, Stockholm
 Söndag 10 maj Soppkök, Stockholm
Måndag 18 maj Firande av S:t Erik, Sthlm
Söndag 24 maj Soppkök, Stockholm
Söndag 24 maj  Vårkonsert Josephina-

hemmet, Bromma
 Söndag 7 juni Firande av Kristi lekamen ,

Domkyrkan
 Söndag 7 juni Soppkök, Stockholm
 Söndag 21 juni Soppkök, Stockholm
 Onsdag 24 juni Firande av S:t Johannes

döparen, Stockholm
18 juli-25 juli Sommarläger med 

gäster, Brest Frankrike
25 juli-1 augusti Läger med gäster, Estland

Redaktionen
Malteserhjälpens nyhetsbrev

Ansvarig utgivare: 
Max von Liechtenstein, Ordförande

Eskil Ingvarsson
Mathias Neidhardt

Andreas von Liechtenstein

Ett stort tack till alla som bidragit till vårt nyhetsbrev!
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