
Malteserhjälpens nyhetsbrev

Kära vänner,
Först och främst vill vi önska er alla en välsignad 

jul och samtidigt tacka för året som har varit. 

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

Vi är inte ensamma utan Malteserhjälpen är ett 
skott på den gren av tradition som den Suveräna 
Malteserorden utgör. I Malteserhjälpen har det 
därför alltid varit centralt att se hjälpaktiviteter som 
en frivillig och konkret vittnesbörd av en gammal –
men ändå levande tradition. All överlåtelse 
människor emellan bör därför ske utifrån 10 Guds 
bud och utan att "pressa" eller skada andra.  

När Jesus kallar sina lärjungar ber han dem att 
följa honom. Jesus begränsar inte detta till en rent 
intellektuell övning. Att följa honom är en högst 
konkret upplevelse av att dela ett liv. 

I Malteserhjälpen erbjuds medlemsaktiviteter och 
hjälpverksamhet, där medlemmarna tillämpar och 
utbildas i 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 sommarläger i Europa för behövande gäster. 
2015 är lägret i Frankrike. 

• Vi har idag ett litet men aktivt ambulerande 
Soppkök. 

• Vi har stöttat Birgittasystrarnas karitativa 
verksamhet i Tallinn med omnejd sedan 2003.
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Besök hos Birgittasystrarna i Piritta
Helgen den 7 till 9 november reste ett antal 

Hjälpare till Estland för att återigen besöka vad 
vi har stöttat ekonomiskt sedan 2003. 

I hjälpandet finns alltid känslan av att få vara 
mänsklig. I hjälpen är därför både den som 
hjälper och den som får hjälp ”vinnare”. 

Det var en fin gåva att få delta i detta besök och 
det gjorde ett stort intryck på alla deltagarna. 
Positivt var även att få hälsa på Moder Riccarda
och Birgittasystrarna i deras storslagna kloster 
utanför Tallinn.

Vi vill tacka Moder Riccarda, Mati och 
Mirjam för deras insatser i Tallinn! Vi vill 
även tacka Ilona för en väl organiserad resa.

Läs mer på sida 3.
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Soppkök
Januari 2014 startade Mathias Neidhardt  ett 

innovativt ambulerande soppkök i centrala 
Stockholm. Mathias personliga åtagande visar att 
det går att hjälpa behövande med små medel.

Soppköket har fortsatt att utvecklas och ordnas 
nu mer frekvent än tidigare.

I samtal med Mathias framkommer behovet av 
den personliga hjälpen och närvaron ”se och bry 
dig om mig – jag finns!”.

H.M.E.H Prince & Grand Master Fra’ 
Matthew 2014 Christmas Greeting
… “Through these actions and many others around the 
globe we strive not only to assist people in need but also to 
promote “the world’s peace” as we say daily in our prayer 
… I urge you not to cease working and praying for this 
peace.” … Let me end this letter with my best wishes for 
a peaceful Christmas for you, your families and friends, a 
peace that I hope may extend to your community and the 
world to the Glory of  God.

År: 2014 – Q4

Josephinahemmet
Den 30 november var vi Hjälpare på plats för 

att arrangera en årlig mycket uppskattad jul-
konsert för de boende. Det är inte “hårt arbete” 
att dela ut tårta och kaffe eller att för den delen 
samtala med de boende.  Vi hoppas därför på 
ännu fler Hjälpare nästa gång!

Summer Camp
Planeringen är igång för kommande Summer 

Camp 2015 som går av stapeln i kuststaden 
Brest i Bretagne (Frankrike) den 18 till 25 juli.  
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Besök hos Birgittasystrarna i Piritta forts. fr. s. 1
Besöket skedde under ledning av Ilona von Stryk-

Aulin. Vi besökte både Birgittasystrarna och Peeteli
församling, som vi i många år stöttat ekonomiskt.

Nedan beskrivs Peeteli församlings sociala arbete 
med barn under ledning av Mati Sinisaar och 
Mirjam Kottlis. Arbetet började i april 1997 efter 
att ett antal medlemmar i församlingen, mitt i 
natten i Kopli i norra Tallinn, träffat nio 
gatubarnbarn i åldern 5 till 15 år. Barnen var 
smutsiga och rädda. De hade trasiga kläder och var 
mycket hungriga. Församlingsmedlemmarna 
handlade därför mat åt barnen.

“- Om barnen var hungriga i natt, så lär de vara 
hungriga i morgon och även nästa vecka” var en 
tanke som dök upp. Ett antal i församlingen  
återvände därför följande kväll med mat, kläder, 
filtar och kuddar. ”- Om ni kommer från en kyrka 
– varför låter ni oss inte komma dit?” frågade efter 
en tid en av barnen. ”
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Tyvärr var Kyrkan mycket nedgången. Med hjälp 
av frivilliga insatser och barnen själva renoverades 
kyrkans lokaler för att kunna ge barnen en fristad.

Förutom sovrum för pojkar i källaren och för 
flickor på den före detta körläktaren finns allrum 
för bland annat studier och ett eget kök. 

I 12 år har över 80 barn bott i kyrkan (både korta 
och långa perioder). 700 familjer stöds löpande 
med mat. Ett stort antal barns skolgång stöds med 
hjälp av stipendier. Allt finansieras med gåvor. 

Mati och Mirjam betonade under mötet vikten av 
att älska barnen. Regler om att gå i skolan och att 
sköta sig är också viktiga. Barnen bor i en kyrka. 
Det är förbjudet att slåss och att svära. Rökning 
och all användning av droger eller alkohol är 
förbjudet. Barnen måste gå direkt ”hem” efter 
skolan och vara i kyrkan senast kl. 20:00. 

Det kan vara svårt för barn och ungdomar att 
följa nämnda regler. Barnen är intelligenta och de 
har bra studieresultat. Tyvärr visar all erfarenhet att 
reglerna behövs. Nyckeln är motivationen att vilja 
lyckas. Ett vanligt svar på frågan vad de har lärt sig 
i kyrkan är ”- Att vi lärde oss arbeta. Man får inget 
gratis utan måste arbeta för det.”
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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 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 som sörjer, de skall bli tröstade”

Bibelns författare använder här ett grekiskt ord 
"pentheo", ett ord för en djup sorg som inte kan 
döljas och som följer av all ondska, allt lidande och 
dödens makt. Kort sagt all den konsekvens som 
synden förde med sig in i världen.

Löftet till de som sörjer: Ni skall bli tröstade! 
Tröst får vi i hjälpandet och i känslan av att vara 
mänskliga. I hjälpen – om den går rätt till – är både 
den som hjälper och den som får hjälp ”vinnare”. 
Max von Liechtenstein
Ordförande
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Preliminärt schema kv. 1 2015
Söndag, den 18 januari

Mobilt soppkök

Måndag, den 19 januari

Sankt Henrik – Finlands skyddspatron

Söndag, den 1 februari

Mobilt soppkök

Onsdag, den 11 februari

Vår Fru av Lourdes – de sjukas hjälpare.

Söndag, den 15 februari

Mobilt soppkök

Besök på Josephinahemmet

Söndag, den 1 mars

Mobilt soppkök

Onsdag, den 11 mars

Årsdagen av valet av H.M.E.H Prinsen & 
Stormästaren Fra’Matthew Memoria

Söndag, den 15 mars

Mobilt soppkök

Besök på Josephinahemmet

Onsdag, den 25 mars

Jungfru Marie Bebådelse

Söndag, den 29 mars

Mobilt soppkök
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