Redogörelse från Timmermansordens Kommitté för
Hjälpverksamheten under året 2016
Timmermansordens Kommitté för Hjälpverksamhet får härmed lämna följande
redogörelse för sin verksamhet under året 2016.
Under år 2016 har bidrag om sammanlagt 5 000 000 kr delats ut.
De större bidragsmottagarna med belopp överstigande 60.000 kr är
S:t Lukasstiftelsen: för flera projekt inom psykoterapi och traumabehandling för att
kunna ge ekonomiskt behövande patienter (både vuxna och unga) hjälp att betala
patientavgifterna.
Stockholms borgerskaps institutioner: för att finansiera boendet vid Borgerskapets
institutioner för ett antal behövande
Ersta diakoni: till skyddat boende vid Ersta fristad för kvinnor och barn som upplevt
familjevåld samt för verksamheten vid Ersta barnhospice.
Fryshuset: till projekten ”Barn till ensamma mammor” och ”United sisters”.
Idella föreningen vändpunkten: till projekten ”Integration” och ”Vändpunkten
2016”.
BRIS: till stödverksamhet för utsatta barn.
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm: till självhjälpsverksamheten för epileptiker.
Ny livskraft med hästar: till projekt för nyanlända flyktingbarn som lider av psykisk
ohälsa.
Insamlingsstiftelsen mot trafficking IMT: för att hjälpa barn och ungdomar som har
hamnat i prostitution.

BUFF Stockholm: för ungdomsgrupp och öppethusverksamhet.
KFUM: till sommarläger för att stärka ungdomars självkänsla.
Riksförbundet DHB: till språkresa för ungdomar med hörselnedsättning.
Lära med djur: till projektet ”Växa med djur”
Glädjeverkstan: till projektet Clownverksamhet för sjuka barn samt ett projekt inom
demensvården
Insamlingsstiftelsen Lille Hans: till verksamheten, psykoanalys för barn.
Sociala missionen: till verksamhetsbidrag
S/S Orions vänner: till verksamhet för ungdomar på glid.
Cancer Rehab Fonden: för rehabilitering av cancerpatienter efter avslutad sjukvård.
Församlingar i Svenska kyrkan: för den diakonala verksamheten.
Hjälpkommittén har gjort personliga besök hos flera av de större bidragsmottagarna.
Personliga intryck av både nödlidande och företrädare för de organisationer som
Orden stöder har skapat en större förståelse för en verklighet som bröderna till vardags
normalt inte behöver uppleva.
Kollekter som tacksamt tas upp vid Ordens sammanträden har ökat markant. De
används för att direkt stödja Bröder med behov liksom för olika sociala ändamål.
Under 2016 gick en del av kollekten till FVO, Föreningen för Välgörenhetens
Ordnande, som fördelade till enskilda vilka i många fall sökt bidrag från Orden.
Genom att använda FVO reduceras arbete och kostnader för Orden och medlen gör
mesta möjliga nytta. Den pressade situationen i samhället när det gäller immigranter
har lett till att en del av kollektmedlen har gått till Stockholms stift för deras välriktade
projekt. Att öka kollekten är prioriterat, på så sätt kan vi hjälpa flera utsatta.
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Under de senaste tio åren har Orden med mycket stor tacksamhet mottagit flera stora
donationer. Därutöver har Orden erhållit flera gåvor på mer än 1 000 kr varav några
på mer än 5 000 kr.
Timmermansordens möjlighet att utöva hjälpverksamhet emanerar bland annat ur de
fonder till vilka timmermansbröder generöst donerat under årens lopp. Denna
möjlighet, att genom testamente eller gåva, bidra till att öka Ordens fonder och
kapital, och därigenom ge utsatta grupper och enskilda i samhället, hjälp och stöd står
alltid nu och i framtiden öppen för de bröder som så kan och önskar.
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