Timmermansordens Hjälpverksamhet under året 2014.
Ordens utdelande fonder anger i sina stadgar till vilka ändamål bidrag får gå.
Förändringar i stiftelselagstiftningen som trädde i kraft under 2014 har antagits av
kommittén. Utdelning från fonderna är till största delen avsedda för behövande samt
barn och ungdomar, för deras vård och fostran. Forskning är inte ett område som
nuvarande fonder har rätt att utdela till. Orden har – som stockholmsbaserad – beslutat
att bidrag endast ska beviljas till mottagare i Stockholms, Uppsala och Södermanlands
län. Mottagare är som regel institutioner och organisationer ute i samhället.
Under år 2014 har bidrag om sammanlagt 5 400 000 kronor delats ut.
Större bidragsmottagare är
Stockholms borgerskaps institutioner: För att finansiera boendet vid Borgerskapets
institutioner för ett antal behövande
FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande): För fördelning till enskilda behövande,
bland dem sådana som grundas på ansökningar som remitterats från Orden.
S:t Lukasstiftelsen: För projekt inom psykiatrisk vård för att kunna ge ekonomiskt
behövande patienter (både vuxna och unga) hjälp att betala patientavgifterna.
Ersta diakoni: Till skyddat boende vid Ersta fristad för kvinnor och barn som upplevt
familjevåld samt för verksamheten vid Barnrättsbyrån
Stockholms Stadsmission: Till projektet ”Ungas egenmakt” som vänder sig till utsatta
flickor
Scouterna: Till scouter som saknar ekonomiska resurser att delta i
Världscoutsjamboree i Japan 2015
Fryshuset: Till projektet ”Barn till ensamma mammor”
KFUM: Till sommarverksamhet för socialt och ekonomiskt utsatta ungdomar

Insamlingsstiftelsen unga vuxna: Till subventionerad samtalsterapi för studenter
Frälsningsarmén: Till projektet ”Unga på Söder” som arbetar för att motverka
utanförskap och ge delaktighet i drogfri miljö
BRIS: Till vidareutveckling av stödtelefontjänst för barn och ungdomar
Bryggan Stockholm: Till verksamheten för barn, vilkas föräldrar är frihetsberövade
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm: Till självhjälpsverksamheten Nike för att
motverka depressioner och psykisk ohälsa.
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UVK): Till stiftelsens verksamhet för utsatta unga
kvinnor.
HIV-Sverige: Till självhjälpsverksamhet för barn och familjer som lever med HIV
Den öppna dörren: Till ekonomiskt behövande
Halliwickklubben Doppingen: Till läger i Åre och utomlands för handikappade barn.
Stockholms fältrittklubb: Till projektet ”Lära med djur” som vänder sig till
tonårsflickor med psykisk funktionsnedsättning.
Barnen först: Till projektet ”En fråga om heder” dialoggrupper för ungdomar
RNS Narkotikafritt samhälle: Till projektet ”Narkotikafri skola”
.
Simklubben H2O: Till simundervisning för framför allt barn och ungdomar i
förorterna.
Glädjeverkstan: Till projektet Clownverksamhet för sjuka barn.
Insamlingsstiftelse Lille Hans: Till verksamheten, psykoanalys för barn.
Mind-för psykisk hälsa: Till fond för informationsfilm om självmord
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Natascha Andersson: För sommarläger i Roslagen för barn från Tjernobylområdet
Ideella föreningen Vändpunkt Ungdom: Till projektet ”Vändpunkt” hjälpa ungdomar
från kriminalitet, missbruk och utanförskap till arbete och bostad
Sociala missionen: Till verksamhetsbidrag
Systrami: Till jämställdhetsarbete på ungdomsgårdar
Min Stora Dag: Till projektet att uppfylla svårt sjuka barns önskedrömmar
Gula Änglarna: Till änglarnas verksamhet bland hemlösa, utslagna och s.k.
fattigpensionärer i första hand för tandvård
Lunk i kring: Till ridverksamhet för handikappad ungdom
Församlingar i Svenska kyrkan har tilldelats medel 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.
Samråd med Frimurarorden och Johanniterorden har fortsatt och en rad frågor har
dryftats bland annat kring gemensamma projekt, lagstiftning och remissvar till
utredningar
Kollekter som tas upp vid Ordens sammanträden används på samma sätt som medel
från fonderna dvs i första hand till behövande. Under 2014 gick en betydande 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. Kollektmedlen
används också för att direkt stödja Bröder som råkat i ekonomiskt trångmål liksom för
olika sociala ändamål.
Att öka kollekten är prioriterat, så kan vi hjälpa flera av de utsatta.
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Under åren 2011, 2012 och 2013 mottog Orden sex stora donationer. Även under året
2014 har Orden med mycket stor tacksamhet mottagit en ny stor donation samt flera
generösa gåvor på mer än 1 000 kr varav några på mer än 5 000 kr.
Timmermansordens möjlighet att utöva hjälpverksamhet emanerar 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 därigenom ge
utsatta grupper och enskilda i samhället, hjälp och stöd står alltid nu och i framtiden
öppen för de som så kan och önskar.
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