Malteserhjälpen

Malteserhjälpens nyhetsbrev

2015:4

Firande av Salige Gérard 2015
29 okt till 1 nov. var hjälparnas stora helg, som
för tionde gången firades från fredag (middag på
Militärsällskapet), lördag (besök i Storkyrkan och
bal på Riddarhuset) till söndag (mässa till minne
av Salige Gerard och brunch).

Kära vänner,
Mycket har hänt sedan den senaste utgåvan: vi har
hunnit fira två av våra främsta förebilder, Salige
Gerard och St. Johannes Döparen; arbetet har
fortsatt med Sommarlägret (s. 2) liksom besöksverksamheten på Josephinahemmet (s. 8) och
Soppköksverksamheten (s. 3). Glädjande är att
Malteserhjälpen i somras representerats på
Johanniterhjälpens läger för funktionshindrade i
Estland i somras.
Vår nye ordförande, Carl Falck, har hållit
månatliga styrelsemöten och arbetar med styrelsen
för att finna verksamhetens form och riktning. Vi
har även fått en ny, riktigt snygg hemsida, som
kommer att utvecklas successivt.
Vi gratulerar Malteserhjälpens grundare, Max von
Liechtenstein, som har blivit utnämnd till
Hedersordförande. Max kommer att fortsätta sitt
arbete med Johanniterhjälpen och Finland.
Vi som arbetar med nyhetsbrevet vill rapportera
så utförligt som möjligt om alla aktiviteter.
Framöver, kommer fler av våra Malteservolontärer
intervjuas om vad det betyder för dem att hjälpa.
Volontärverksamhet är att arbeta i Salige Gerards
anda. Man ger, liksom Gerards bröder i Jerusalem,
sitt arbete och sin tid till sina medmänniskor. Att
vara volontär är det bästa man kan göra för att nära
sin egen själ. Genom att ge av oss själva, utan tanke
på vinning, sprider vi Jesu budskap i en värld som
verkligen behöver det. När man säger sig inte har
tid, bör betänkas att andra volontärer också har
heltidsanställning, familj och väldigt ont om fritid.
Det är det som gör deras arbete så värdefullt.
Salige Gerard startade en gemenskap för att tjäna
andra. Gemenskap är kanske inte trendigt idag,
men det är svårt att leva utan den. Nyhetsbrevet är
en enkel källa till vår gemenskap.
Gunilla von Wachenfelt, Chefredaktör

Ilona von Stryk
Aulin, viceordförande och
projektansvarig för
Salige Gerard
2015, hälsar alla
hjärtlig välkomna
på Riddarhuset.
Salige Gerard firas för att han är en stor
inspiration. Viktigt är även att få in medel till
Malteserhjälpens verksamhet. Läs mer på sida 4.
Sommarläger i Brest, Frankrike

Andreas, Dominic och Kerstin inför resa till sjöss på
sommarlägret i Brest. Läs mer på sida 2.
Soppkök påbörjat i Malmö
Malteserhjälpare, Johan Sekéus, har startat ett
soppkök i Malmö. Läs mer på sida 3.
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Medlemskväll – rapport från sommarlägret i Brest
Malteserhjälpen har de senaste tolv åren deltagit i ett
av Malteserorden anordnat årligt sommarläger i
Europa för funktionshindrade ungdomar. I år var det
i Brest, Frankrike. 420 personer från 24 länder,
exklusive volontärer, deltog på lägret. Från
Malteserhjälpen deltog 17 personer från Sverige, varav
6 gäster.
Den 11 november höll hjälpansvarig, Kerstin von
Liechtenstein, ett föredrag om lägret i Stockholm.
Sommarlägret är en vecka när alla får uppleva att det
inte finns några gränser. På medlemskvällen fick
intresserade, gäster och hjälpare tillfälle att se på bilder
tillsammans och att prata minnen.
Medlemkvällen har förhoppningsvis sått frön bland
andra inbjudna som kanske vill följa med till Krakow.
nästa år
På medlemskvällen presenterades lägrets olika
aktiviteter såsom flaggprocessionen, ljusprocessionen, .
Christopher Cup, Jet-set partyt, internationella
kvällen, akvariebesök m.m.
Kerstin berättade på föredraget att det andliga
inslaget var bättre i år. Alla i den svenska gruppen var
med och firade de allmänna heliga mässorna. Kerstin
avslutade med att Brest var en bra förberedelse för
nästa läger i Krakow, Polen, som kommer att bli
hennes 10:e sommarläger.

söndag
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Den traditionella välkomstmässa – sön. 19 juli

Aktivitet – Helikopterräddning – tisdag 21 juli

Akvariebesök – onsdag 22 juli

Den svenska gruppen på den
internationella aftonen –
19 juli.
.
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Medlemsintervju - Johan Sekéus
Styrkan i det mobila soppköket ligger i
verksamhetens enkelhet. Projektet har en
sponsor av mat i Stockholm och erbjudande
finns även om soppköksprodukter. Soppkök
bedrivs i Malmö, Stockholm och Uppsala. Även
Island visar intresse att påbörja ett mobilt
soppkök. Johan är en ny malteserhjälpare. Han
bor i Malmö där han är verksam. Vi hade ett
kort samtal med honom om hans engagemang.

Medlemsintervju - Eskil Ingvarsson
Eskil är projektledare för Josephinahemmet. Vi
hade ett kort samtal med honom om hans
engagemang.

Eskil med en boende på Josephinahemmet
Hur länge har du varit aktiv?
- Jag skulle tro att det är sedan 2007.
Vad är det roligaste för dig som Hjälpare?
- Det finns en stor glädje i att få räcka ut en hand
och finnas till för de behövande. Att få göra detta
med likasinnade och att få fira mässor och be
böner tillsammans är glädjande. Josephinahemmet
är ett äldreboende där vi får samtala eller bara vara
där med de äldre. Jag är övertygad om att ge av sin
tid till andra är en fruktbar kristen väg att vandra.
Vad är det som är så ”enkelt” eller ”bra” med
ditt engagemang?
- Det är att på ett konkret sätt glädja mina
medmänniskor på Josephinahemmet. Detta i sin
tur kan inspirera andra att göra något liknande på
andra platser. Det är också bra i den meningen att
det skapar en helhet i det kristna livet. Vi alla
behöver be och handla i den kristna andan. Att
besöka de äldre är ett sätt komma lite närmre den
strävan.
Vad saknar du?
- Jag saknar den stora skaran hjälpare som finns i
andra delar av Europa. Det är lite tungrott här i
Sverige. Det finns väldigt få människor i Sverige
som delar en tro att livet berikas av bön, mässor
och månadsvisa besök på i det här fallet ett
äldreboende.
Har du någon vision eller förhoppning om
din aktivitet?
- Att antalet besökare av Josephinahemmet sakta
men säkert ska öka.

Johan Sekéus iklädd frack.
Johan är aktiv med ett
mobilt soppkök i Malmö en
gång i månaden

Hur länge har du varit aktiv?
- Jag fick kontakt med den Skandinaviska
Associationen av Malteserorden och
Malteserhjälpen 2011. Jag åkte med till Lourdes
2013, 2014 och 2015. Jag påbörjade ett mobilt
soppkök våren 2015 efter att ha blivit inspirerad
av Carl Filip Trolle Hjältes soppkök i Uppsala.
Vad är det roligaste för dig som Hjälpare?
- Leendet man får tillbaka från dem man hjälper
och känslan av att kanske ha gjort en skillnad.
Vad är det som är så ”enkelt” eller ”bra”
med ditt engagemang?
- Det är lätt att göra. Det kräver ingen stor
planering eller stor budget. En hjälprunda
kostar knappt en vanlig fika som jag gladeligen
avstår för någon annan.
Vad saknar du?
- En större ryggsäck eller cykelkorg att ha fler
matpaket i.
Har du någon vision eller förhoppning om
din aktivitet?
- Jag ska se om jag kan hitta ett bra sätt att
kanske dela ut varm dricka i vinter.
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Hjälparnas helg - Salige Gerard 2015
Den 30 oktober till 1 november 2015 firade
Malteserhjälpen Salige Gerard. Firandet skedde
med många hjälpare och gäster från 18 länder.
Firandet inramades av en mottagning på
Militärsällskapet (30/10), en guidad tur av
Storkyrkan med Jonas Forseth, efterföljande
lunch på Nobelmuséet, en bal på Riddarhuset
och en Helig Mässa i Riddarholmskyrkan följd
av en brunch på Strand Hotel (1/11).

Medlemmar från Heliga gravens av
Jerusalem riddarorden – ståthållarskapet
Sverige deltog likaså.
• Vi Hjälpare samlas under Salige Gerards
beskydd. Söndagmässan är en fin traditionell
avslutning där vi får visa vår spiritualitet och
hur viktig den är i vårt arbete. Vi har alltid
haft en fantastisk kör som bidrar till
stämningen. Det är viktigt att vi får be i
gemenskap, för Malteserhjälpen och alla
hjälpare och andra intresserade.
• Vi avslutar helgen med en gemensam brunch
vilket är ett härligt sätt att faktiskt avsluta
helgen och söndagen.

Malteserhjälpens
ordförande Carl
Falck håller tal

Slutligen, ett stort tack till alla som deltog i
vår Hjälparhelg i den Salige Gerards anda.

Det var tionde gången Malteserhjälpen firade
Salige Gerard. I år liksom tidigare insamlades
pengar vid firandet. SEK 168 232 samlades in i
år. Totalt har därmed SEK 770 000 samlats in
under åren till Malteserhjälpens projekt och
behövande i framförallt Estland.
Firandet av Salige Gerard är viktigt för
Malteserhjälpen utifrån många olika aspekter:
• Vi Hjälpare får chansen att ses (många är
utspridda eller jobbar med specifika projekt).
• Vi får vi tillfälle att rekrytera fler hjälpare.
Ibland kommer någon som varit med på två
till tre firanden och vill bidra. Även i år har
flera velat bli aktiva Malteserhjälpare. Tillgång
till frivilliga som ställer upp pro bono är något
mycket värdefullt.
• Vi bygger nätverk. Det finns en styrka i att
samla över 150 personer i ett större
evenemang. En av gästerna arbetar åt
Suveräna Malteserordens ambassadör till FN.
Ordförande för Johanniterhjälpen i Finland,
Philip Aminoff, var också närvarande. Vi
hade även riddare och damer från flera
associationer inom Malteserorden,
Johanniterriddare från Finland och USA och
Johanniterhjälpare från Sverige.

Vi vill gratulera vår förre ordförande, Max von
Liechtenstein, som enhälligt av styrelsen utnämnts till
Hedersordförande. Vår ordförande, Carl Falck,
presenterade detta i sitt middagstal vid insamlingsbalen
”Till Minne av Salige Gerard”. Carl var den förste att
gratulera Max vilket skedde under stora applåder från
middagsgästerna. Associationens Pro-kansler Henrik
von Görtz gratulerade även Max till utmärkelsen i sitt
tacktal till Malteserhjälpen och Ilona von Stryk Aulin
för arbetet med balen.
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Militärsällskapet - middag

Peter Guen, Washington DC.

Storkyrkan - utflykt

Riddarsalen - konsert

Michael Espiritu, New York

Lantmarskalksalen - middag

Sopransångerskan Miranda Colchester och
klarinettisten Ruth Tatlow framförde musik av
Schubert, Quilter och Britten

Pro-Kansler Henrik von Görtz från den Skandinaviska
Associationen av Suveräna Malteserorden håller tacktal
Alla foton: Peter Guen
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Dans – musik Hillebarderna

Kaffe med paus från dansandet.

Mässa - Riddarholmskyrkan

Manya von Wachenfelt., webb
Lotteridragning

Ilona von Stryk Aulin och Jaana
von Liechtenstein håller i
lotteridragningen. Lotter såldes för
SEK 38000
Michael Espiritu, NYC, arbetar
som Permanent Observer åt
Suveräna Orden i FN. Michael
samtalar med Christina Doctare

Brunch – Strand hotel
T.v. Pro-kansler Henrik von
Görtz, Johan Sekeus, soppkök
i Malmö och Ordförande
Johannitehjälpen i Finland
Philipp Aminoff
t.h. Gäster från Tyskland
avnjuter brunchen på Strand
Hotell.
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Clarence von Rosen, Johanniterhjälpen
Sverige, H.E. Andreas von Liechtenstein
och Carl Filip Trolle Hjälte, soppkök
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Malteser International - 15/09/2015:
Hjälp åt flyktingar i Europa. Med 80 000
volontärer världen över i nationella associationer,
möter Malteserorden de enorma behov som krävs
för att kunna erbjuda sjukvård, mat och husrum
och livsförnödenheter till tusentals flyktingar.
Nedan är ett axplock som gjorts under hösten:
Ungern: Arbetet har tredubblat under hösten
med första hjälpen till flyktingar som färdas
genom landet på väg till andra platser i Europa.
Mycket arbete bedrivs på Ungerns större
järnvägsstationer. I början av september bad
ungerska regeringen Malteserordens hjälpservice
att delta i flyktingtransporter till den österrikiska
gränsen.

Katastrofhjälp till syriska flyktingar
Konflikten i Syrien har pågått de senaste fyra
åren. Mer än 12,2 miljoner syriska flyktingar
behöver humanitär hjälp på grund av konflikten.
Ungefär 7,6 miljoner syrier är internflyktingar ,
medan 4 miljoner människor flytt till grannländer.
I Kilis city centrum har man etablerat ett
community center för orientering och psykosocialt
stöd till flyktingar från städer. Flera kurser har
startats, särskilt språkkurser som kan förenkla
integrationen av syriska flyktingar i Turkiet. Vidare
stöder Malteser International två skolor för syriska
flyktingbarn för att se till att deras utbildning kan
fortsätta på andra sidan gränsen. För närvarande
kommer 1,8 miljoner registrerade flyktingar att
stanna i Turkiet, men bara ett relativt fåtal av dem
har fått bostäder i de 25 flyktingläger som
tillhandahålls av turkiska regeringen. Majoriteten
av dessa flyktingar kommer från norra Syrien där
intensiva strider ägt rum. Mer än hälften av
flyktingarna är barn.

Foto: Malteser
International

Tyskland: Malteser hilfsdienst har ökat sina
insatser under året. På mer än 30 platser i landet
ges asylsökande hjälp med hälsovård och juridiskt
stöd. Det finns nu ungefär 70 fungerande
katastrofbostäder som kan ta emot 50 000
flyktingar. Där finns 1600 volontärer som arbetar
med att dela ut livsförnödenheter, tält och filtar.
Läkar- och sjuksköterskevolontärer hjälper
ankommande flyktingar på de större
järnvägsstationerna i landet.
Italien: läkare och sjuksköterskor från
Malteserordens italienska hjälparkår verkar på
fartyg från italienska flottan och kustbevakningen i
Siciliensundet. Dessa volontärer har givit första
hjälpen till flyktingar som ankommit från
Nordafrika och Mellersta Östern, packade i
sjöodugliga båtar. Sen första januari i år har dessa
läkare och sköterskor tillbringat nästan 100000
timmar till sjöss.

Foto: Malteser International

Vill ni skänka pengar till Malteser
International?
Gå in på http://www.malteserinternational.org/en/home/donate-now.html och
klicka er fram. Gåvor görs via ett betalkort.
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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 uppskattningsvis 1000 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. 147
Hjälpare och 97 behövande gäster deltagit i ett
årligt sommarläger för handikappade i Europa.
• Soppkök –är en nystartad verksamhet (2014).
• Över 770 000 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.

Schema kv. 1 och kv. 2 2016
Tidigare har vi haft vårt schema under denna
punkt. Vi är dock lite i otakt. Istället för ett
schema publiceras bilder från julkonsert på
Josephinahemmet 29 november. Ett schema
kommer att publiceras i nästa nummer.

I Malteserhjälpen är Salige Gerards 900-åriga
anda av personligt åtagande för fattiga och sjuka
utifrån kärleken till vår nästa centralt.. Nedan är en
bön till Salige Gérard som inspiration till den som
önskar vandra i Salige Gerards fotspår.

Gästerna lyssnar och sjunger med när tillfälle ges.

Kerstin Lostig (sång) och Gunilla Tibbling (piano)
genomför en mycket uppskattad julkonsert på
Josephinahemmet.

Malteserhjälpens nyhetsbrev:
Ansvarig utgivare:
Carl Falck

Gud, Du som upphöjde den salige Gérard på grund av
hans omsorg om de fattiga och sjuka, och genom honom
grundade den helige Johannes Döparens Orden i Jerusalem,
ge oss nåden att liksom honom se Din Sons avbild i våra
bröder och systrar. Vi ber detta genom vår Herre Jesus
Kristus Din Son, som lever och råder med Dig och den
helige Ande (en Gud) från evighet till evighet. Amen

Chefredaktör:
Gunilla von Wachenfelt
Redaktionen:
Eskil Ingvarsson
Andreas von Liechtenstein
Manya von Wachenfelt Seisay
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