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Tranås den 9 juli 2010

Guds frid,

V

i skriver till er så här mitt i den svenska sommaren, med en önskan om att ni någonstans skall
finna ro och vila och kunna njuta av den. Snart går också vi här på missionen på lite sommarledighet varför bemanningen kommer vara lite mindre. Även vi behöver få lite ledigt. Vi vill också
uttrycka vår tacksamhet för de gåvor vi får ta emot, de innebär att vi kan fortsätta vårt arbete. Utan er
medverkan upphör också möjligheten att fortsätta detta arbete. Som vi skrev i vårt förra brev behöver vi
tillsammans stärka den allmänna kassan som i huvudsak bekostar driften av FTM-Mission. Tack för ditt
engagemang också på detta område. Tack för vad du gör också för de människor som berörs av missionens arbete.
Denna månad blir det bara en kort sommarhälsning, men en desto mer utförlig reseskildring från min
resa till Moldavien. Resan till Moldavien, som också kommer blir ett nytt missionsland för FTM-Mission, har varit bra. Det känns angeläget och viktigt att ta det steg vi nu gör. Moldavien har länge varit ett
land som funnits med i mina tankar. Vi kan nu genom de kontakter vi sedan många år haft i Rumänien
se hur dörrarna öppnats för oss också i Moldavien och staden Glodeni.
Det som känns extra glädjande är att vi nu kan gå in och stödja ett projekt som startats i ett land som
själva under många år fått ta emot ekonomiskt stöd från FTM-Mission. Visserligen står en enskild person som initiativtagare till projektet, pastor Ilie Jolta, i Filadelfiaförsamlingen i Oradea. Men det stöttas
idag ekonomiskt av församlingen som regelbundet offrar till driften av projektet. Merparten av kostnaderna runt projektet såsom inköp av råvaror etc. står församlingen för.
Det är också inspirerande att nu se att Rumänien befinner sig i en sådan position att man sakta men
säkert börjar sträcka sig ut i världen genom att skicka egna missionärer. Detta sker inte minst genom
Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea som vi också stödjer.
Under hösten och framgent kommer vi att återkomma till arbetet i Moldavien och framförallt hur vi
på lite längre sikt kan stödja församlingen, och i sin förlängning, också staden i sitt sociala arbete bland
de allra fattigaste i staden. Men nu som ett första steg har vi önskan att vi tillsammans skall kunna genomföra det första steg som finns beskrivet i reseskildringen. Där framgår det mer i detalj vad det innebär. Då vi återkommer från semestern kommer det finnas ytterligare material upplagt på vår hemsida.
Önskar du stödja projektet vill vi att du också gör ett aktivt val på inbetalningstalongen och kryssar
i för projektet ”Dagligt Bröd ” så går din gåva till detta projekt. Vi tackar redan nu för ditt engagemang
och dina förböner gällande detta ändamål.
Med önskan om en fortsatt välsignad sommar

.....................................................................
Jörgen Lindberg

FTM-Mission

FTM-Mission												Besöksadress: Stoerydsvägen 6
Box 311														Telefon: 0140-31 13 21
S-573 24 Tranås											Fax: 0140-182 46
SVERIGE													E-post: ftm-mission@ftm-mission.org 				

Plusgiro Sverige: 485 05 37 Postgiro Norge: 0806 1905686
Postgiro Finland: 800010-7059578
Hemsida: www.ftm-mission.org

