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Nyhetsbrev från                

Under en följd av år har FTM-Mis-
sion samarbetat och stöttat 
organisationen Löftenas Barn 

ekonomiskt i deras arbete för de romska 
barnen. Ett arbete som är betydelsefullt 
och viktigt. 

Att främja mångkultur och lyfta, i 
detta fall, den romska kulturen är vik-
tig. Samtidigt kan man inte bortse från 
att det romska samhället inte är helt in-
tegrerat i det rumänska samhället. På 
många sätt är det ett parallellsamhäl-
le, där man som rom nästan dagligen 
blir utsatt för diskriminering, hot och 
det som kallas för ziganism; alltså ett 
förakt för det romska folket och deras 
bakgrund. En bakgrund som helt klart 
har ett brokigt och ibland dubbelbott-
nat förflutet. Det finns företeelser i den 
romska kulturen som kan ifrågasättas, 
vilket också görs i Löftenas Barns ar-
bete. 

Det som Löftenas Barn gör är där-
för så oerhört viktigt, sett ur denna 
kontext. Att bryta detta utanförskap 
och uppmuntra till att fullfölja sin skol-
gång. Att ifrågasätta de normer som 
alltid funnits, där barn på grund av sitt 
historiska förflutna, förvägras skolgång 
eller högre utbildning för att istället gif-
tas bort i tidig ålder. Det Sami gör, ge-

nom den här organisationens arbete, är 
att uppmuntra både barn och föräldrar, 
som ofta själva är analfabeter, att låta 
barnen få gå kvar i skolan. Detta är det 
enda sätt genom vilket segregation och 
utanförskap kan brytas. Att kunna ta 
kontroll över sitt eget liv, kunna läsa 
och räkna, är två viktiga byggstenar för 
att kunna klara sig i dagens samhälle.

Skor och julgåvor
I slutet av december skickade vi 20 000 
kronor till Löftenas Barn att användas 
till inköp av vinterskor. Det var den 
översta önskan som Sami uttryckte, att 
han skulle kunna ge barnen vad de allra 
mest behövde, bra skor inför vintern.

Vi känner tacksamhet att vi kun-
nat skicka denna summa, som blir en 
del i ett större inköp av skor, ca 50 par 
vinterkängor. Vi riktar ett tack till dig 
som gett en gåva till FTM-Mission som 
möjliggjort detta inköp. 

Ett nådens år 2023 har precis 
tagit sin början. Ett av detta 
nya års första uppgifter blir att 

skriva detta nyhetsbrev. Efter några 
dagars ledighet känns det bra att 
vara tillbaka i arbete igen. Ledighet 
är viktigt. Gud själv vilade och satte 
därmed ett exempel för oss att följa. 
Vid ett besök i Tranås  för några år 
sedan sa pastorn och författaren To-
mas Sjödin i ett seminarium ”Att vila 
är att ta ansvar för det Gud anförtrott 
oss”. Vila är alltså att ta ansvar. Arbe-
te har sin tid, vila sin, umgänge med 
vänner sin tid. Att bygga upp och riva 
ner har också det sin tid. Att plantera 
och att rycka upp har sin tid.

Att påbörja ett nytt år känns all-
tid spännande. Ett ”vitt ark” som 
till någon del skall fyllas med inne-
håll. Gud har gett oss ett uppdrag 
och det är att stötta den evengelis-
ka kyrkan i Östeuropa. Ge stöd och 
hjälp till olika projekt som syftar 
till att hjälpa utsatta människor. Ge 
ekonomiskt stöd till andliga ledare i 
dessa länder mm. Dessa saker är  i 
korta ordalag vårt uppdrag. 

En bit in på detta år hoppas jag 
kunna genomföra en resa till Mold-
vien. På grund av olika omständig-
heter; pandemi och kriget i Ukraina 
har vi inte besökt landet på ett tag. 
Bed gärna för att vi kan genomföra 
en resa framåt vårkanten. 

Vår förhoppning är att du fort-
satt vill stå med oss i arbetet. Dina 
förböner är helt avgörande för mis-
sionens arbete. Ditt ekonomiska 
stöd, lika så. När vi ger av glädje 
där vi kan, välsignar Gud också vår 
situation. Gud förblir trofast. Detta 
faktum är denna missionsorgani-
sation ett levande bevis för. Under 
snart 40 år av oavbrutet missions-
arbete har det aldrig saknats ekono-
miska medel. Gud förser alltid och 
i rätt tid. Tack att du tar dig tid att 
läsa detta nyhetsbrev som vi hoppas 
skall få vara till välsignelse!

Det blev jul med klappar för barnen som kommer till Löfte-
nas Barn. Skor och andra bra saker fanns i paketen.



Moldavien står inför den tuffas-
te vintern på många år. Två år 
av pandemi, sedan konflikten 

i Ukraina har kraftigt påverkat detta 
land, som alltjämt är Europas fattigaste. 
I december skickade vi 25 000 kronor 
till inköp av matpaket som vi ”laddat” 
med lite extra godsaker inför julen. 
Glädjen var därför stor när församling-
en efter de två julgudstjänsterna kunde 
dela ut matpaket till de som kommit till 
gudstjänsterna. Denna jul kändes det 
extra meningsfullt att kuna ge denna 
möjlighet, då många måste kämpa för 
att få mat på bordet. Så här skriver 
pastor Igor:

Prisad vare Gud för att han gjorde 
barnen och de fattiga i Glodeni 
glada inför julen. Gud hjälpte 
oss att genomföra det planerade 
programmet. På morgonen den 25e 
hade vi ett program för barn av 
barn som tillhör församlingen och 
deras familjer. Kyrkan var fullsatt 
och Gud rörde vi mångas hjärtan.

Barnen  s jöng  och  l ä s t e 
dikter, många föräldrar kom till 
församlingen för att lyssna på 
barnen. De prisade Gud för Jesus-
barnet som föddes i Betlehem. När 
barnen fick sin julklapp nådde 
glädjen sitt maximum. Kyrksalen 
var fylld av Guds härlighet. 
Barnen var glada, föräldrarna 
grät av lycka när de såg glada 
barn. Därefter bjöds alla kyrkans 
barn till församlingens lilla matsal 
där vi bjöd på julmåltid. Många 
lämnade sedan församlingen 
med en tacksamhet i sina hjärtan 
över vad de fått uppleva och 
vad de fått ta emot. Sedan, vid 
15-tiden, fylldes salen igen, denna 
gång av socialt utsatta familjer. 
Människorna formligen rusade in 
i lokalen tills det inte fanns några 
fler lediga platser.

Tillsamans fick vi nu prisa 
Herren för hans sons födelse. I 
slutet av gudstjänsten fick alla ta 
emot ett julpaket, vilket skapade 
en stor tacksamhet till Gud. Fler 
vittnade om att de nu kunde fira 
jul i tacksamhet.

   Pastor Igor

Det är svårt att riktigt kunna tänka sig in 
i situationen många av dessa människor 
befinner sig i. Men tacksamheten över 
det som församlingen gör är naturligtvis 
stor. Tackvare mångas generösa givande 
kunde vi förmedla pengar som har inne-
burit en fin jul i en svårt tid.

Utdelning av matkassar och julklappar till barnen.

En grupp med barn som blev extra omhändertagna under julen var de som kom ifrån 
familjer som har det extra svårt. De fick julklapp och en målid.

Ungdomar bidrar med sång under en av julens 
gudstjänster som var välbesökt.



Läs om månadens projekt på sista sidan!Riv av längs den perforerade kanten!

Vi nåddes genom 
våra polska med-
arbetare av ett 

rop på hjälp från pastor 
Bogdan från Vasiilkov, 
Ukraina. Det gällde hans 
egen son. 

Precis innan kriget 
bröt ut ramlade David, 
pastor Bodgans son, så 
illa att han bröt benet. 
Han fick hjälp på ett 
sjukhus och hans ben 
gipsades. Sedan bröt kri-
get ut. Efter sex månader 
behövde de stift som ope-
rerades in i hans ben tas 
bort. Men på grund av 
Rysslands intensiva ra-
ketbeskjutningar och de 
strömavbrott som följde, 
kunde inget statligt sjuk-
hus genomföra den ope-
ration som var planerad, 
då sjukhusen saknade de nödvändiga 
elgeneratorerna som kunde ge ström 
till sjukhuset. Operationen fick därför 
ställas in flera gånger. Till slut fick de 
besked om att de inte kunde genomfö-
ra någon operation. David riskerade 
nu att stiften kunde bli kvar i hans ben, 
med de risker detta innebar.

Till slut lyckades man komma i 
kontakt med ett privatägt sjukhus som 
hade egna generatorer och som kunde 
genomföra operationen. För familjen 
innebar detta naturligtvis en lättnad, 
men det innebar också att man fick en 
sjukhusräkning man hade svårt att be-
tala. 

David fick hjälp i rätt tid 

Vi kontaktades då av Pawel Nowa-
kowski i Polen, som är vår kontaktper-
son in i Ukraina, med en vädjan om vi 
hade möjlighet att hjälpa David och 
hans familj. I slutet av december skick-
ade vi ca 11 500 kronor till Polen för 
vidare förmedling in i Ukraina. Denna 
summa täcker hela kostnaden för Da-
vids vård.

Vi känner glädje och tacksamhet 
över att vi kunnat ge den här hjälpen. 
David kan nu återgå till att hjälpa  an-
dra som är i behov av hjälp. Tack till 
dig som varit med och gett pengar till 
Ukraina. Hjälpen når fram i olika for-
mer!

 Alla Herrens vägar äro
Godhet, sanning, trofasthet.

Även där vi intet veta,
Han vårt bästa vill och vet.

Han som räknat våra dagar,
Innan någon kommen var,
Han som i all nöd och fara
Oss på starka armar bar,

O, han vill allt framgent hjälpa,
Som han hittills hulpit har!

Lina Sandell
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Ge din gåva med din 
mobiltelefon!

Nu kan du ge din gåva direkt med din 
smarta telefon via SWISH. I den senaste 
versionen av Swish finns möjlighet att 
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.

Gör så här:
1.  Öppna SWISH. Tryck på SWISHA.
2.  Sätt fingret på       och dra nedåt.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

FTM-Mission kan erbjuda dig fast givartjänst via autogiro. 
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja mission-
ens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs auto-
matiskt från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden. 
Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig 
till oss om du har ytterligare frågor.

Fast Givartjänst

Tack för din gåva!

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som 
hämtas från din appbutik.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donatio-
ner och som förmånstagare vid skrivning av testamente. 
Kanske befinner du dig i en situation där dina tankar 
kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller 
står du som anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge en gåva anonymt. 
En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket 
i det arbete vi bedriver. Välkommen att höra av dig om du har funderingar 
omkring dessa frågor.

©
 2

02
1,

 F
T

M
-M

is
si

on
 S

ka
nd

in
av

ie
n.

 T
ex

t 
få

r 
ci

te
ra

s 
un

de
r 

fö
ru

ts
ät

tn
in

g 
kä

lla
n 

an
ge

s.
 A

ns
va

ri
g 

ut
gi

va
re

: J
ör

ge
n 

L
in

db
er

g.
 T

ry
ck

: B
er

gf
ot

hs
 G

ra
fis

ka
, A

ne
by

.

Den här månaden uppmanar vi till ett fortsatt 
stöd till de olika verksamheter som vi regel-
bundet stödjer. Bröd och matpaket i Molda-
vien, pastorsunderhåll, Östeuropeiska Bibel-
skolan och inte minst Löftenas Barn. Viktiga 
arbeten som alla är i behov av fortsatt stöd. Vi 
tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 419 
3561 eller via vårt BG 233-2393. Tack! Tre romska flickor som kom-

mer till Löftenas Barn.


