
Verksamheten bedrivs 
i samarbete med 

www.abrigo.se 

Vill du veta mer om Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen? 
Kontakta någon av oss i styrelsen: 

 

Styrelse: 
Margareta Winberg, ordförande,  070-510 07 47 
Mats Engman, kassör/webbmaster 070-329 21 02 
Bertil Jakobsson, sekreterare 070-317 95 80 
Per Åsling 070-607 70 30 
Siv Gahlin 073-052 46 77 
Tomas Palmgren 070-530 87 57 
Agneta Åstrand 070-309 27 48 
Ersättare: 
Mona Herrström 070-694 38 08 
Bertil Janzon  0640-617 79 
Elisabeth Sandler                                063-400 23 
 

Marianne Stålberg, hedersordf. 070-595 47 47 
Anders Nilsson, hedersledamot          0640-102 09 

 

Alla insamlade medel går oavkortat till Abrigo Rainha Silvia 

Vårt bankgiro 5706-6805 
 

 www.jamtbrasse.com                       info@jamtbrasse.com 

Informerar 

Boende på Abrigo Rainha Silvia tillsammans med Abrigos grundare Stefan Martinsson. 
  Foto: Mats Engman 

* Vi stödjer Abrigo Rainha Silvia – ett hem för unga 
   gravida, utstötta kvinnor 
 
* En långsiktig hjälp till självhjälp genom studier, 
   yrkesutbildning och ansvarstagande 
 
* Kom med du också! Se mera om medlemskap och 
   stöd till föreningens verksamhet på insidan av foldern. 
 

VÄLKOMMEN att stödja oss! 

http://www.abrigo.se
http://www.jamtbrasse.com
mailto:info@jamtbrasse.com


Vad gör vi i föreningen? 
I närheten av Rio finns mödra-/barnhemmet Abrigo Rainha Silvia. Där får unga gravida 
och utstötta kvinnor en fristad, boende och utbildning. Deras barn får gå på förskola 
tillsammans med barn från byn utanför Abrigo. Verksamheten leds nu av Kalle Larsson.  
Vår förening stödjer hemmets verksamhet. Grundaren Stefan Martinsson finns också 
fortsatt med och backar upp Abrigo. 
 

Varför? 
Vi har under några år stöttat invånarna i byn Cumbuco och där sett att vi kunnat uppnå 
goda resultat med relativt små medel. Detta projekt är nu avslutat. Kvar återstår f n mindre 
insatser för ungdomsledare i byn. Föreningens årsmöte har sedan 2014 beslutat att vi ska 
samarbeta med Abrigo. 
 

Hur arbetar vi? 
Vår förening lämnar ett årligt bidrag till delfinansiering av en sjuksköterska på Abrigo. 
 

Hur finansierar vi verksamheten? 
Ekonomin bygger på medlemsavgifter och de många ideella insatser som görs av 
medlemmarna. Auktioner med skänkta vinster, mindre möteslotterier och ibland större 
reselotterier ger också ett välkommet tillskott. 
 

Vad får jag som medlem i föreningen? 
Genom ditt medlemskap stödjer du en verksamhet där ensamstående, utsatta kvinnor och 
deras barn får en trygg och utvecklande miljö. 
Vill du stödja föreningen och dess arbete? 
- Bli medlem! Avg är 200 kr per person eller 300 kr per familj. 
- Skänk en engångssumma 
- Bli månadsgivare med lägst 50 kr/mån. 
 

Om du vill stödja vår verksamhet 
* Betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5706-6805 
* Du kan också bli en av våra månadsgivare med minst 50 kr/månad (Medlemsavgiften 
   ingår då i ditt insatta årsbelopp) 
* När du betalar vill vi att du meddelar vår kassör ditt namn, adress, telefonnummer och 
    mailadress så vi kan registrera dig som medlem och du garanteras att få del av vår 
    medlemsinformation 
* Om du betalar via internetbank vill vi att du anger ditt namn i det begränsade 
    informationsfältet till banken. Om du blir en av våra månadsgivare så kan du periodisera 
    belopp och betalningsdatum via din internetbank. 
* Vår kassör Mats Engman når du på telefon-nr 070-329 21 02 eller på mailadress 
    mats.engman@telia.com 
 
Välkommen och tack för ditt stöd! 
 

Information om vår verksamhet 
Du får aktuell information om verksamheten via vår hemsida www.jamtbrasse.com och 
medlemsutskick 

Hej alla nuvarande och blivande 
medlemmar i Jämt-Brasilianska 
Vänskapsföreningen. 
Jag har haft nöjet att flera gånger besöka er i 
Jämtland och berätta om den verksamhet som 
vi bedriver i en liten kommun utanför Rio de 
Janeiro. 
 
Sedan 1989 arbetar Abrigo Rainha Silvia (vår 
drottning har namngett Abrigo) bland hem-
lösa, gravida kvinnor och småbarnsmammor i 
detta slumområde. När de kastats ut från sina 
hem återstår bara gatan. Då kan vi träda in 

och ge en hjälpande hand. Akut hjälp med boende och hälsovård kombi-
neras med långsiktiga lösningar i form av utbildning och integrering i 
yrkeslivet. Vårt mål är att hjälpa kvinnor att bli självständiga och själv-
försörjande mammor som ser till att barnen går i skolan, aktiverar sig för att 
förbättra kåkstadens brister och kämpar mot samhällets orättvisor. Jag är 
mycket glad över att Abrigo nu tack vare samarbete med Jämt-Brasilianska 
Vänskapsföreningen har fått möjlighet att anställa en legitimerad sjuk-
sköterska för att samordna vår mödravård och hälsoundervisning. 
Det betyder en högre kvalitet på vården, tryggare förlossningar och färre 
oönskade graviditeter. 
 
Jag välkomnar er till Abrigo om ni är på besök i Rio eller dess närhet. 
Er insats kommer att göra skillnad! 
 
                                    Stefan Martinsson  
         Svensk präst och initiativtagare till Abrigo Rainha Silvia  

Kronprinsessan Victoria har besökt Abrigot 
flera gånger, här 2006. 
  
-Hon var en uppskattad gäst, både av de små 
barnen och av personal och styrelse, säger 
Margareta Winberg, då ambassadör i Brasilien 
och ordförande i Abrigo. 

mailto:mats.engman@telia.som
http://www.jamtbrasse.com/

