Timmermansordens redogörelse för Hjälpverksamheten
under året 2020
Under år 2020 har bidrag om sammanlagt 5 400 000 kr delats ut.
Några av de större bidragsmottagarna 2020 var:
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.
Cancer Rehab Fonden: För rehabilitering av cancerpatienter efter avslutad sjukvård.
Fryshuset: Till projektet Ensamma mammor
Ersta diakoni: Till projektet Ersta hopp
Scouterna: För deltagande i jamboree för barn från familjer med begränsade
tillgångar.
Mind för psykisk hälsa: För Äldrelinjen
FVO, Föreningen för välgörenhetens ordnande: Till enskilda behövande
Något över 120 ansökningar inkommer varje år från organisationer av vilka ca en
tredjedel kan erhålla bidrag, dvs mellan 40 och 50 institutioner och organisationer.
En ökande del av bidragen går idag till behövande och våldsutsatta vuxna 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.
Under pandemiåret 2020 så kom det från och med mitten av mars vara en stängning
av Sverige och de hårt prövade ute i samhället fick det ännu svårare vilket har speglat
Ordens externa verksamhet. FVO som identifierar de behövande äldre blev största
mottagare.

Regelbundna samråd med Frimurarorden och Johanniterorden har fortsatt men inte i
fysisk form under det gångna året.
Kollekter som tacksamt tas upp vid Ordens sammanträden reducerades till gåvor i
samband med födelsedagar och begravningar. Namnet på insamlingen i Orden kallas
numera Brödrahjälpen. Den används för att direkt stödja Bröder med behov liksom
för olika sociala ändamål. Samarbetet mellan Hjälpkommittén och
Omsorgskommittén har intensifierats.
En ny trend under de senaste tio åren har lett till att Orden med mycket stor
tacksamhet mottagit mer än femton stora donationer.
Orden har under året tacksamt erhållit flera gåvor på mer än 1 000 kr varav några på
mer än 5 000 kr.
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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