Redogörelse från Timmermansordens Kommitté för
Hjälpverksamheten under året 2017
Timmermansordens Kommitté för Hjälpverksamhet får härmed lämna följande
redogörelse för sin verksamhet under året 2017.
Under år 2017 har bidrag om sammanlagt 4 800 000 kr delats ut.
De större bidragsmottagarna med belopp överstigande 70.000 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 Stadsmission: för äldreombud vid äldrecentret.
Ersta diakoni: till skyddat boende vid Ersta fristad för kvinnor och barn som upplevt
familjevåld och för verksamheten vid Erstabacken för hemlösa.
FVO, Föreningen för Välgörenhetens Ordnande: för behövande.
Fryshuset: till projektet ”United sisters”.
Scouterna: för deltagande i jamboree för barn från familjer med begränsade
tillgångar.
IFS: till projektet ”Steg för steg” avseende psykisk ohälsa.
Ideella föreningen vändpunkten: till projekten ”Integration” och ”Vändpunkten
2017”.
Stiftelsen Spinalis: till lägerverksamhet för ryggmärgsskadade.
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm: till självhjälpsverksamheten för epileptiker.

BUFF Stockholm: till ungdomsgrupp och öppethusverksamhet.
KFUM: till sommarläger för att stärka ungdomars självkänsla.
Lära med djur: till projektet ”Växa med djur”
Glädjeverkstan: till projektet Clownverksamhet för sjuka barn.
Insamlingsstiftelsen Lille Hans: till verksamheten, psykoanalys för barn.
Sociala missionen: till verksamhetsbidrag
S/S Orions vänner: till verksamhet för ungdomar på glid.
Träffpunkten Nyköping: till verksamhet för uteliggare.
Unga kvinnors värn, UKV: till utsatta kvinnor.
Major Paul Forsell: till den f d frälsningsofficerens mycket omfattande verksamhet för
behövande och nödställda.
Cancer Rehab Fonden: för rehabilitering av unga cancerpatienter efter avslutad
sjukvård.
Församlingar i Svenska kyrkan: för den diakonala verksamheten.
Något över 120 ansökningar inkommer varje år från organisationer av vilka ca en
tredjedel till en fjärdedel kan tillfredsställas.
En ökande del av bidragen går idag till behövande, våldsutsatta och till de många
psykiskt instabila barn och unga vuxna som samhället i många fall saknar medel till.
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.
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Regelbundna samråd med Frimurarorden och Johanniterorden har fortsatt och en rad
frågor har dryftats bland annat kring gemensamma projekt, lagstiftning och remissvar
till utredningar. GDPR, den nya förordningen för integritetsskydd har varit ett sånt
projekt som engagerat ordnarna och där Timmermansorden tagit ett tydligt ledande
initiativ i implementeringsprocessen.
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.
En ny trend under de senaste tio åren har lett till att Orden med mycket stor
tacksamhet mottagit mer än femton stora donationer. Vid slutet av 2017 aviserades två
nya stora donationer vilka kommer att uppmärksammas under 2018. Därutöver har
Orden tacksamt erhållit flera gåvor på mer än 1 000 kr varav några på mer än 5000 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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