
I Salige Gerards fotspår
Vad innebär det? 
Att allt vårt arbete på något sätt är kopplat till  en 

Salig mans och en stor förebilds sätt att vara.

Salige Gerard var ödmjuk och djupt from. Han 
valde att ägna sitt liv åt att "tjäna våra herrar, de 
fattiga och sjuka". Utomordentligt viktiga ord för 
att kunna utföra vårt arbete på ett sätt som för oss 
närmare Vår Herre Jesus Kristus:

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta 
bröder, det har ni gjort mot mig." (Matteus 25:40).

Salige Gerard, som var väl medveten om 
människans svaghet, valde att göra de minsta till de 
största och på så sätt skapa en nödvändig balans i 
hjälparbetet.

Fattigdom är inte bara en brist på pengar. I 
dagens samhälle är många andligt utmärglade, 
ensamma och övergivna i sina materiellt hyfsade liv. 

Sjuka behöver andligt helande lika mycket som 
medicin och sjukvård.

Vi behöver väcka den Salige Gerard vi bär inom 
oss. Han reste inte till Jerusalem som utbildad 
sjukhusadministratör, eller diplomat. Hans 
framgång byggde på hans stora fromhet och 
medmänsklighet. Hans patienter vägrade ofta resa 
hem. De stannade kvar och arbetade som sjuk-
vårdare eller eskort åt pilgrimer. 

Salige Gerard dog i Jerusalem för nästan 900 år 
sedan. Det är ett privilegium att få försöka föra 
hans gärning vidare.

"-- låt oss kunna se, som han gjorde, bilden av 
Din Son i våra bröder och systrar.”

I Malteserhjälpens Nyhetsbrev kommer jag som 
chefredaktör i allt skrivet material försöka belysa en 
vandring i Salige Gerards fotspår.

Gunilla von Wachenfelt
Chefredaktör

Ny ordförande och ny styrelse
Malteserhjälpens årsmöte hölls i Sankta 

Eugenia den 28 april. Carl Falck valdes till ny 
ordförande; medlemmarna röstade även fram 
följande styrelse: 

Ilona von Stryk Aulin, Kerstin von 
Liechtenstein, Eskil Ingvarsson (alla omval), 
Carl Filip Trolle Hjälte, Gunilla von 
Wachenfelt, Jan-Ola Axelsson, Joakim 
Bergman, Max von Liechtenstein, Sabine 
Nordquist och Ulf  Lindberg (alla nyval). 
Manya von Wachenfelt Seisay (nyval) valdes 
till suppleant.

Till Malteserhjälpens valberedning valdes: 
Andreas von Liechtenstein (omval), Andreas 
som sammankallande (nyval), Henrik von Görtz
(nyval) och Jonas Lindholm (nyval).

Den nyvalde ordföranden, Carl Falck avtackade 
Max von Liechtenstein (ordförande 2003-
2015). Mötesdeltagarna uttryckte med applåder 
och blommor sin varma uppskattning för Max 
många år som ledare av Malteserhjälpen. 

Mötet var, med dryga 30 närvarande, ett tecken 
på ett stort engagemang. Det stora antalet 
medlemmar närvarande, ger årsstämmans beslut 
en bred förankring och tyngd. 

Max von Liechtenstein avtackades av Tomas Lyrot och 
Viktor von Liechtenstein med en kram.

Malteserhjälpen
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Soppkök i Stockholm och Uppsala
Söndagen 26 april var vi ute igen med vårt 

mobila soppkök. Åtta personer deltog i 
förberedelser samt själva utdelandet av mat 
och frukt. Vi var fem som delade bil där vi 
avslutade matutdelningen på Medborgarplatsen.

Vi har fått ett erbjudande från en medlem i 
Knivsta som har tillgång till ekologiska djur att 
få ta del av möjligheten att koka soppa.

Här breds det smörgåsar så 
det står härliga till. På bilden 
är  Andreas, Aurelia och 
Wenzel von Liechtenstein. 
Det ska böjas i tid… 

Utöver aktiviteterna i Stockholm fortgår även 
aktiviteterna i Uppsala under ledning av Carl 
Filip Trolle Hjälte.

Erik Sparre, Ilona von Stryk Aulin, Angelica Sparre 
och Katarina Wolk på väg ut från grottan.

Hittills har 2015 varit ett intensivt år
Besöksverksamheten på Josephinahemmet och 

de lokala soppköken i Stockholm och Uppsala är 
igång. Planeringens avseende Summer Camp är i 
projektets avslutande fas. Väskorna är snart 
packade för avfärd till Brest, Frankrike.

Ett samarbete med Johanniterhjälpen i Finland 
har påbörjats, gällande en plattform för 
verksamhet i Estland och i Finland. Initialt ger 
detta Malteserhjälpens ungdomar den 25:e juli -
1:a augusti att delta i ett läger för 
funktionshindrade i Estland. 

Summer Camp i Brest
Planeringen för årets Summer Camp i Brest 

håller på att avslutas. Eftersom årets läger är på 
en marinbas i Brest – innebär det att en militär 
säkerhetskontroll utförs. 

Hela 417 deltagare är anmälda, av vilka 17 
personer från Sverige, varav sex gäster. Det blir 
många spännande aktiviteter såsom flygning, 
SCUBA-dykning, kayaking, hästridning, fiske, 
skarpskytte, klättring, digitalt äntringsförsök, 
mode, spa, make up/make over, matlagning, 
lokalt hantverk, samt temafester, konserter osv.

Barbapapa (barbe à papa = sockervadd) Crepes 
kommer finnas för att ihågkomma Talus Taylor, 
skaparen av Barbapapa som avled 2015.

Sex anmälda hjälpare till vallfärd till Lourdes
Sex Malteserhjälpare var den 1 till 5 maj 

anmälda till den Skandinaviska Associationen av 
den Suveräna Malteserordens årliga vallfärd till 
Lourdes. De flesta Malteserhjälparna arbetade 
med gäster från Croix de Malte Luxembourg.  
I Associationens arrangemang deltog 45 
personer (ordensmedlemmar, hjälpare, pilgrimer 
och barn). En stark upplevelse var när de sjukas 
smörjelse gavs till en deltagare under 
Associationens avslutningsmässa.  Vi är till för 
våra Herrar de Sjuka. En person som ser fullt 
frisk ut – kan vara döende. Vi kan be för 
tillfrisknande och frid!
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När barnen bor i kyrkan måste de vara 
drogfria, gå skolan och respektera att de bor i en 
kyrka. 

Verksamheten har utökats och omfattar nu en 
dagverksamhet för utsatta barn samt stöd av 
nära 150 familjer i grannskapet, socialt och med 
mat. Man ser hur detta projekt är baserat på 
medmänsklighet och praktiskt handlande. I sin 
kärlek till sin nästa har Mati och Mirjam och de 
andra eldsjälarna i Peeteli arbetat fram en hjälp-
verksamhet för framtiden, där våra "herrar" kan 
visa oss vad som verkligen behövs. De 
"utexaminerade" är levande bevis på att kärlek 
och förståelse är nödvändiga för att åstadkomma 
varaktiga resultat.

Det var ett besök som var enastående 
uppmuntrande. På vägen tillbaka satt vi nog alla 
och funderade på vad vi skulle kunna göra för 
att hjälpa till.

Svenska kyrkan i Tallinn
De flesta av oss visste ganska lite om Estland 

och det var därför mycket intressant att få 
besöka den gamla och fridfulla S:t 
Mikaelskyrkan, den Svenska Kyrkan i Tallinn. 
Kyrkoherden, Patrik Göransson, visade oss 
runt och berättade medryckande om 
verksamheten där. Kyrkan, innan Estlands 
befrielse, hade varit hemvist åt diverse sovjetiska 
aktiviteter, bland annat var den ett gym under en 
tid. 

I den gamla kryptan finns idag ett litet museum 
med föremål från svensktiden i Estland. Det är 
en fascinerande samling och vi kan varmt 
rekommendera ett besök där.

Vi blev bjudna på kaffe - och våfflor! Det var 
en rolig och god överraskning. Gunilla von 
Wachenfelt berättade om Salige Gerard. 

Och nog kan man säga att vi gick i hans 
fotspår till S:t Mikaelskyrkan som också 
bevittnat många krig och oroligheter - men som 
står än i denna dag.

I Salige Gerards fotspår
Den 20-22 mars organiserade Malteserhjälpen 

en spirituell resa till Estland i Salige Gerards 
fotspår. Ciceron var vår vice ordförande, Ilona 
von Stryk Aulin, tillsammans med Jan-Ola 
Axelsson.

Vi anlände i ett förvånansvärt kallt Tallinn och 
vårt första besök var i Peeteli församling, där 
vi  varmt välkomnades av Mati Sinisaar, och 
Mirjam Niilisk föreståndaren, respektive den 
administrativa chefen för Peeteli församlings 
sociala verksamhet med gatubarn i Tallinn.

Det måste påpekas att detta är ett av de 
fattigaste och mest utsatta områdena i staden. På 
vägen dit for vi förbi träkåkar som såg ut att 
kunna falla ihop när som helst. När vi kom fram 
fick vi veta att människor bor i de husen!

Här kändes att man vandrade i Salige Gerards 
fotspår. I den enkla, vackra kyrkan pågick en 
gudstjänst för en liten rysk församling i området; 
på andra våningen fanns sovrum, med glada 
individuella rum för barnen som bodde där. En 
mormor som tillfälligt bodde där med sina två 
små barnbarn höll på att tvätta kläder. I källaren 
fanns köket och matsalen och ett stort rum där 
man kunde spela pingpong, basket och annat. Vi 
träffade en ung tysk volontär, som var mäkta 
populär bland de små hon hade hand om. 

Så fick vi se bilderna från kyrkan som den såg 
ut när Mati tog över. Han berättade om stökiga, 
drogade ungdomar i grannskapet och hur han 
och några andra började köpa mat åt dem och 
lyssna på dem för att se vad som behövde göras. 
Kyrkan var då en ruin. Dagens vackra fönster 
var igenmurade. Källaren var översvämmad och 
bara rummen på andra våningen var beboeliga. 

Restaurationen utfördes till stor del av pojkar 
som bodde i hemmet. De tog fram fönstren för 
hand, med mejslar!  Allra mest upplyftande var 
att se dessa barn idag: de flesta är lyckliga 
mammor och pappor. Andra, fåtaliga, har tyvärr 
gått under. Skillnaden var att de som lyckats har 
tagit sig igenom skolan. Att ta emot kärlek och 
hjälp är viktigt för oss alla.

3

År: 2015 – kv. 2Malteserhjälpens nyhetsbrev



Mati Sinisaar, Peeteli församling, får en gåva av Max 
von Liechtenstein som ett tack för en inspirerande gärning. 

Kyrkorummet i den vackra 
S:t Michaelskyrkan i 
Tallinn.

Kyrkoherde, Patrik
Göransson visar oss runt i 

q i S:t Michaelskyrkan i 
Tallinn.
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Birgittasystrarna i Pirita
På söndagen åkte vi till det berömda 

Birgittaklostret, som ligger i Pirita. Det är en 
modern byggnad, uppförd alldeles intill det gamla 
klostret från början av 1400-talet, vars ruiner står 
kvar än i denna dag. Vi blev mycket varmt 
mottagna och efter att ha firat mässan där, träffade 
vi församlings medlemmar som arbetar med ett 
projekt för ogifta mödrar som systrarna sponsrar 
och som vi stöder.

Givetvis var det omöjligt att undvika att gå och se 
på klosterruinen. Den stora ruinen efter 
klosterkyrkan påminner genast om kyrkan i 
Vadstena. Men här, i Pirita, låg faktiskt det största 
Birgittinerklostret i Baltikum, påbörjat i början av 
1400-talet. Klostret sattes i brand av ryska trupper 
vid slutet av 1500-talet. 

Efter lunch samlades vi i det moderna, bekväma 
biblioteket i den nya klosterbyggnaden och Jan-Ola 
Axelsson höll sitt föredrag om Salige Gerard och 
om vad vi kan lära av oss av honom idag.

De av oss som var i bäst fysisk form deltog i en 
stadsvandring och fick ta del av  Tallinns många 
sevärda byggnader, statyer, etc.

Det var en enormt givande resa, och alla 
deltagarna återvände till Stockholm rikare efter att 
ha fått tillfälle att se vad vi i Malteserhjälpen kan 
hjälpa till att åstadkomma. 

Att färdas i Salige Gerards fotspår kan innebära 
att blicka tillbaka på svunna tider och vad som 
skedde då. Det kan innebära att se hans inflytande 
på hjälpverksamhet i vår tid. Att höra och se vad 
Mati och hans medarbetare åstadkommit i Peeteli 
är inspirerande, liksom Mirjams stilla, kärleksfulla 
kommentarer om barn och familjer de stödjer.

Salige Gerard kände att han kom närmare Jesus 
när han tjänade "våra herrar, de fattiga och sjuka". 
Att vara kristen är att tjäna. I Malteserhjälpen talar 
vi ofta om "hjärna, hjärta och gärning", vilket är 
precis vad Gerard och hans ordensbröder sysslade 
med.
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Klosterruinen i 
Pirita som 1417
började byggas för 
Birgittasystrarna. 

Deltagarna på resan samlade hos Birgittasystrarna i 
Pirita, Tallinn.

Vice-ordförande Ilona von Stryk Aulin och hjälpansvarig 
Kerstin von Liechtenstein utanför klostret i Pirita. 
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Malteser International
Malteser International (Malteser Int’l ) är en 

oberoende global hjälporganisation och en del av 
den Suveräna Malteserordens humanitära 
verksamhet. 
• Nepal: 04/05/2015 Antalet döda och skadade i 

Nepal fortsätter att stiga. Offentliga siffror talar 
nu om 7000 döda och 14500 skadade. Ett stort 
problem är att få pålitlig strömförsörjning i 
landet och systemet behöver förstärkas avsevärt. 
Fler helikoptrar behövs för att snabbt kunna 
transportera de stora mängderna hjälp som 
behövs. Tunga regn förstör vägarna och ökar 
risken för jordskred. Malteser Int’l kommer att 
distribuera nära fem ton mat, filtar och 
hygienprodukter i Kavre distriktet. Förutom att 
ta hand on fysiska skador, har Malteser Int’l
nyligen varit aktiva vid flygplatsen och i tyska 
ambassadens byggnad med att ge psykologisk 
support till traumatiserade överlevande.

• Syrien: Hälsovård och akut hjälp åt syrianska 
flyktingar i Turkiet.

• Libanon: Mobil hälsovård i Libanon. Malteser 
Int’l stöder ett sjukvårdscentrum som drivs av 
libanesiska associationen av Suveräna Malteser-
orden med medicin och sjukvårdsutrustning. 
Syrianska flyktingar får gratis undersökningar 
och sjukvård och när det behövs, medicin eller 
förflyttning till ett sjukhus. De allra fattigaste 
familjerna får också nödhjälpspaket med 
barnmat, kläder och hygienartiklar.

• Iraq: Malteser Int’l har funnits på plats sedan 
sommaren 2014 i städerna Erbil och Zakho. I 
Erbil, arbetar de på att förbättra hälsovården för 
hemlösa. Ett mobilt sjukvårdsteam reser till 
patienter i ambulans för att undersöka dem och 
ge vård. I Ankawa bygger man ett permanent 
sjukvårdscentrum. I Dohuk sköter man ett 
hälsovårdscentrum i ett läger för inhemska 
hemlösa vilket tar hand om ca 10,000 personer.
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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 Malteserhjälpen är Salige Gerards 900-åriga 
anda av personligt åtagande för fattiga och sjuka 
utifrån kärleken till vår nästa centralt..

Inledningen av Jesus bergspredikan är en väg att 
vandra i Salige Gerards fotspår, som enligt Jesus 
leder alla dem framåt som tillhör Guds rike.

”Saliga är de fattiga i anden”
”Saliga är de som sörjer”
”Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden”
”Saliga är de som hungrar efter rättfärdighet”
”Saliga är de barmhärtiga”
”Saliga är de som har rena hjärtan”
”Saliga är de som skapar fred”
”Saliga är de förföljda”

Max von Liechtenstein
F.d. ordförande

Preliminärt schema kv. 2 och kv. 3 2015
Söndag 12 april Soppkök, Stockholm
 Söndag 12 april Utflykt Josephinahemmet 

(Millesgården)
  Söndag 26 april Soppkök, Stockholm
Tisdag 28 april Årsmöte, Stockholm
 
Söndag 10 maj Soppkök, Stockholm
Måndag 18 maj Firande av S:t Erik, Sthlm 
Måndag 18 maj Styrelsemöte
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
Måndag 8 juni Styrelsemöte 
Söndag 21 juni Soppkök, Stockholm
 Onsdag 24 juni Firande av S:t Johannes

döparen, Stockholm

18 till 25 juli Sommarläger med 
gäster, Brest Frankrike

25 juli till 1 aug. Läger med gäster, Estland
18 augusti Styrelsemöte
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