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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.
2004 åkte ett antal medlemmar med till
Lourdes. Samma år deltog vi i vårt första
sommarläger med 150 handikappade/gäster i
Göteborg under en veckas tid. En bal organiserades på Riddarhuset i Stockholm som gav ett
överskott på dryga 40 000 SEK varav delar gavs
till Birgittasystrarnas verksamhet utanför Tallinn.
2004 påbörjades även hjälpverksamhet på
Josephinahemmet.
Nedan är en kort beskrivning av vad vi har
gjort sedan 2003/2004:
• Under åren har ett flertal hjälpare gjort
uppskattningsvis 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.
Under åren har 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 som bland
annat gått till vallfärder till Lourdes med
gäster, Sommarläger med gäster och
Birgittasystrarnas verksamhet i Estland. De
största utbetalningarna skedde 2012, när vi
gav 200 000 SEK till Birgittasystrarna i
Estland och projekt kopplade till dem. 50 892
SEK har därefter donerades till insamlingen
gällande en återuppbyggnad av Lourdes efter
en större översvämning.

Kära Malteserhjälpare,
Vi planerar nu att uppmärksamma våra aktiviteter
och alla våra fantastiska Hjälpare i en bulletin –
som utkommer kvartalsvis.
Malteserhjälpen tror på betydelsen av personligt
ansvarstagande i arbetet för en bättre värld. Vi tror
att svält, utsatthet och ensamhet beror på att alltför
många människor flyr från sitt ansvar.
Vi är därför inte ensamma. Malteserhjälpen är ett
skott på den gren som den Suveräna Malteserorden utgör. Malteserorden har idag såväl som
historiskt tagit ansvar och brytt sig om fattiga,sjuka,
äldre, föräldralösa, hemlösa, funktionshindrade och
andra behövande. Detta sker i alla världsdelar i
sjukhus, vårdmottagningar, hem för dementa,
åldershem, soppkök och skolor m.m. i Malteserordens motto och namn.
I Malteserhjälpen erbjuds en plattform för
personligt ansvarstagande genom medlemsaktiviteter och hjälpverksamhet, där medlemmarna
utbildas i och tillämpar personligt ansvarstagande.
Vi och våra Hjälpare driver sedan 2003 följande
aktiviteter:
• Vi har idag en enkel äldreverksamhet genom
besök på Josephinahemmet och i Stockholm
med omnejd. En liten insats, såsom ett
återkommande telefonsamtal eller besök kan
höja livskvaliteten för många äldre.
• Genom Josephinahemmet har vi under ett antal
år fått chansen att ta med gäster till Lourdes.
• Vi ser till att ungdomar får chansen att delta i ett
sommarläger i Europa för behövande gäster.
• Vi har idag ett litet men aktivt ambulerande
Soppkök. En “innovation” eller utveckling av en
global verksamhet.
• Vi har stöttat Birgittasystrarna i Pirita sedan
2003.
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Josephinahemmet
En liten insats, såsom ett återkommande
telefonsamtal eller besök höjer livskvaliteten för
många äldre. Gemensamma besök i samband
med söndagskaffet eller att vi organiserar och
bistår vid olika utflykter.
Vi har Hjälpare som är där och läser för de
äldre vilket är uppskattat. Även om teknologin
finns idag med läseböcker, så är det inte samma
sak som det personliga engagemanget.
Vi har Hjälpare på plats en söndag i månaden
där vi hjälper till med ”söndagsfika”.
Det kanske inte ses som så mycket “hårt
arbete” med att dela ut tårta och kaffe men utgår
vi från början där få boende kom till
“söndagsfika” till att fler ville delta, till att de
boende ville klä upp sig, till idag där de verkligen
vill att vi är närvarande. En fantastisk känsla!

Här är några bilder från en del av de utflykter
vi gjort tillsammans med boende från
Josephinahemmet, däribland Kina Slott, Operan
och Liljevalchs Konsthall.

Utflykt till Kina Slott

En årlig julkonsert

Utflykt till Liljevalchs Konsthall, där deltagarna fick se
konstnären Jarl Ingvarssons vernissage, guidade av hans son
Eskil Ingvarsson.

Syster Ludvika – verksam på Josephinahemmet
– skrev vid ett tillfälle:
”Tack så MYCKET. Det var verkligen en rolig,
fin och intressant utflykt. Alla medhjälpare från
Malteserhjälpen var UNDERBARA!

Carl Filip Trolle Hjälte and Ilona von Stryk vid
Fjärilshuset
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Summer Camp
Den Suveräna Malteserorden arrangerar sedan
många år tillbaka ett Summer Camp för behövande
ungdomar (ålder 18-35) med olika former av
funktionshinder. Idag är det närmare 500 deltagare
från mer än 20 länder. Imponerande utveckling.
Malteserhjälpen deltog i sitt första läger 2004 i
Göteborg. Därefter har vi årligen deltagit i Tyskland 2005, Polen 2006, Schweiz 2007, Österrike
2008, Spanien 2009, Wales 2010, Italien 2011,
Ungern 2012, Irland 2013 och nu senast i Holland
2014.
Vår projektledare sedan många år är vår
hjälpansvarig, Kerstin von Liechtenstein, som har
deltagit årligen sedan 2006. Att vid 75 års ålder
koordinera 16 deltagare från Stockholm och
Göteborg är mycket berömvärt. Är du intresserad
att följ med – lägret är i Frankrike nästa år.

Insamlingar – bal eller middag med dans
Vi har i Salige Gérards anda – sedan 2004 –
samlat in pengar till bland annat Birgittasystrarna i
Piritta utanför Tallinn (Estland). De givna medlen
har förutom till Birgittasystrarna hjälpverksamhet
även gått till deras spirituella arbete (däribland
mässböcker). Stöd ges även till papperslösa i
Estland.
Ilona von Stryk-Aulin har ansvarat för
insamlingarna sedan 2004, som skett i samband
med en årlig bal eller middag med dans.
En insamlingsbal med europeiska gäster, som har
ett spirituellt inslag har varit en framgång.
Det börjande 2004 på Riddarhuset för att 2005
byta till Sällskapet. 2006 var evenemanget tillbaka
på Riddarhuset och så har det varierat.
Intäkterna har gått till att finansiera
Malteserhjälpens projekt (Lourdes, Summer Camp,
Josephinahemmet) men även till Birgittasystrarna i
Pirita, Estland. Den största utbetalningarna skedde
2012, när vi donerade 200 000 SEK till
Birgittasystrarna och till dem närstående projekt i
Estland.
Balerna och middagarna med dans är inte bara en
insamling, utan även ett sätt att stärka föreningens
gemenskap och nätverk. Det spirituella inslaget
utgörs framförallt av en efterföljande söndagsmässa i Riddarholmskyrkan.
Vi planerar en bal i oktober 2015. Vi hoppas att
så många av våra medlemmar kan närvara vid det
tillfället. Den som är intresserad får gärna höra av
sig till info@malteser.se.

Soppkök
Januari 2014 startade Mathias Neidhardt ett
innovativt ambulerande soppkök i centrala
Stockholm. Mathias personliga åtagandet visar
vägen att går att hjälpa behövande människor.

”Väl ute på stan delade vi ut soppa och frukt vilket mottogs
tacksamt av de flesta.”
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Malteser International
Malteser International är en del av Malteserfamiljen och driver över 100 projekt i 25 länder. De
är långsiktigt aktiva gällande katastrofinsatser,
primärvård, hälsovård, sanitet, dricksvatten eller
olika former av sociala program.
För mer information se http://www.malteserinternational.org/en/home/about-us.html
Verksamheten drivs globalt på en lokal nivå, där
lokala aktiva och ansvarstagande personerna är de
som i hög utsträckning styr verksamheten.
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Söndag, den 12 oktober
11:00 Mässa
12:00 Soppkök
Söndag, den 19 oktober
14:30 Josephinahemmet
Söndag, den 26 oktober
12:00 Soppkök
Söndag, den 9 november
12:00 Soppkök
Onsdag, den 19 november
14:00 Mässa (Malteserordens alla Helgon)
Söndag, den 23 november
12:00 Soppkök

Malteser International är aktiva idag i Irak och i Syrien och utgår
likaså från det personliga åtagandet.

Söndag, den 30 november
14:30 Josephinahemmet
Tisdag, den 2 december
18:00 Mässa (Malteserordens alla Helgon)
Tisdag, den 7 december
12:00 Soppkök
Torsdag, den 21 december

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 som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket”
Vi är fattiga "i anden” när vi av fri vilja, för Guds
skull, försöker att ta ansvar trots att detta ibland
kan vara arbetsamt. Ansvarstagande är i slutändan
alltid givande!
Det var extra givande söndagen den 28 september
på Josephinahemmet, när en av de boende fyllde
105 år och firades med tårta och ett glas sherry.
Max von Liechtenstein
Ordförande
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