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ETT YTTERST ANGELÄGET MISSIONSARBETE 
TILL LÄNDERNA I ÖSTEUROPA
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bibelskoleelever som kommer från fat-
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  Välkommen med!

Grundare
Insamlingsstiftelsen FTM-Mission Skandinavien 
grundades 1984 av Ulla och Oliver Lindberg, och är 
uppfyllelsen av den vision som gavs till Oliver redan 
1978. Visionen inleds på följande sätt: ”Jag har kall-
lat er till en speciell tjänst, att bistå pastorer och för-
samlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa. 
Om du är trogen och lydig i att betjäna dem med vad 
de behöver, så kommer jag att ge dig av mina allra 
bästa tjänare. Gå och jag kommer vara med dig.” Ulla & Oliver Lindberg.

Insamlingsstiftelsen
FTM-Mission Skandinavien

Box 311
573 24 Tranås

Tel: 0140-31 13 21  ●  Fax: 0140-182 46
www.ftm-mission.org  ●  info@ftm-mission.org

Pastorskonferens i Polen 2010.

Utdelning av bröd efter 
kvällsgudstjänsten

i kyrkan.
Förutom en totalrenovering av lokalerna består den 

nya utrustningen av en jäsugn samt en bakugn. 
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Under många år var länderna 
i Östeuropa som utgör mis-
sionens arbetsfält stängda 
för all form av evangeliskt 

arbete, vilket gjorde att allt sådant 
arbete fick ske i det fördolda. Idag är 
situationen annorlunda. Sedan kom-
munismens fall har dessa länder fått 
sin religiösa frihet, vilket i sin tur möj-
liggjort evangeliskt arbete utifrån helt 
nya förutsättningar. Den vision som 
Gud gav till Oliver 1978 ligger fortfa-
rande till grund för och är vägledande 
i det missionsarbete som bedrivs dag, 
även om behoven ser annorlunda ut 
och arbetsmetoderna har förändrats. 
Idag bedriver FTM-Mission merpar-
ten av sitt arbete i Polen, Rumänien 
och Republiken Moldavien.

Arbetsområden
Det arbete missionen är kallad att 
utföra vilar i huvudsak på tre pelare: 
evangeliskt, socialt och humanitärt ar-
bete. Ofta flätas dessa tre i varandra. 
Genom åren har vi också sett hur hu-
manitära och sociala insatser öppnat 
dörrar för evangeliskt arbete. Både so-
ciala och humanitära insatser har givit 
de lokala församlingarna, som också 
stått som mottagare av dessa insatser, 
favör inför myndigheter. Något som 
var extra betydelsefullt under de år 
länderna var stängda för evangeliskt 
arbete. Även idag kanaliseras missio-
nens insatser på olika områden genom 
lokala församlingar eller organisatio-
ner. Dessa känner många gånger be-
hoven och har en god kännedom om 
de lokala förhållandena. Där det är 
möjligt skall missionsinsatserna vara 
en hjälp till självhjälp, som på sikt 
stärker det lokala arbetet. Här följer 
en kortfattad programförklaring av 
missionens olika arbetsområden.

Humanitära och sociala insatser
I Matteus evangelium 25:40 kan vi läsa 
följande: ”Då skall Konungen svara 
och säga till dem: ’Sannerligen säger jag 
eder: Vadhelst I haven gjort mot en av 
dessa mina minsta bröder, det haven I 
gjort mot mig.’” 

Genom att arbeta med humanitära 
och sociala projekt kan också Jesu kär-
lek bli synliggjord. De materiella och 
humanitära behoven har varit oerhört 
stora i de länder missionen varit verk-
sam. I viss mån kvarstår dessa behov 
också idag. Under framför allt 80- och 
90-talen skickades flera hundra lång-
tradare med förnödenheter, främst till 
Polen men också till Rumänien.  Trans-
porterna innehöll till stor del kläder, 
men också andra saker som rullstolar, 
sängar och ibland medicinsk utrust-
ning. Under många år skickades insu-
lin och glutenfritt mjöl till sjuka barn i 
Polen. Om denna hjälp inte kunnat ges, 
hade merparten av dessa barn inte varit 
i livet idag. 

Det sociala och humanitära arbetet 
har under senare år skett genom ett 
nära samarbete med flera olika orga-
nisationer och församlingar i framför 
allt Rumänien men också i republiken 
Moldavien.  

Rumäniens gatu- och
barnhemsbarn

I december 1989 revolterade Rumä-
niens folk emot diktaturen och mer 
än 40 års kommunistiskt styre. I ett 
slag blev omvärlden medveten om den 
fruktansvärda misär som många barn 
och unga levde i. De flesta barnhem 
var överfulla, misskötta och vanvår-
den var överväldigande. Många barn 
levde på gatan eller hade tagit sin till-
flykt till städernas soptipp eller kloak-
system. Då fanns ett akut behov av att 
förse Rumänien med en ny standard 
för vården av övergivna barn. 

Ett direkt svar på detta behov är 
Caminul Felix Familjebyar, beläget i 
nordvästra delen av Rumänien, som 
sedan revolutionen 1989 arbetat för 
att förbättra livssituationen för dessa 
barn. Sedan 1995 har FTM-Mission 
funnits med och ekonomiskt och prak-
tiskt stöttat detta arbete. Bland de in-
satser vi gjort kan kortfattat nämnas: 
inköp av de 24 hektar mark som möj-
liggjorde byggnation av barnby 2 och 
sedermera farmen med tillhörande 

mejeri. 1998 inköptes ett hus med sam-
manlagt 14 lägenheter, vilket donerades 
till Caminul Felix. Under åren 1999-
2010 har vi medverkat till att uppföra 
detta hus som idag kallas Tonårshuset. 
Huset inrymmer, förutom lägenheterna, 
där 28 unga människor får en möjlighet 
att bo under det att de startar ett själv-
ständigt liv, också kontorsutrymmen. 
Projektet som sådant är det mest om-
fattande i FTM-Missions historia och 
omspänner en kostnad på 2,8 miljoner 
kronor. Huset färdigställdes 2010 och 
är idag fullt utnyttjat.

Människor med fysiska 
handikapp

FTM-Mission har också ett nära sam-
arbete med ortopedkliniken Thera-
nova, också belägen i staden Oradea. 
Under en följd av år har vi genom 
Theranova stöttat framför allt unga 
människor som varit i behov av en 
arm- eller benprotes, men som saknat 
ekonomiska förutsättningar att själva 
bekosta en sådan. De barn som får en 
protes kan leva ett helt normalt liv, 
vilket annars inte vore möjligt. Vi 
skickar också, då tillfälle ges, permo-
biler till behövande.

Arbetet bland Romerna
Löftenas Barn är en organisation 
som vänder sig till en av Europas 
mest utstötta folkgrupper, Romerna. 
FTM-Mission stödjer regelbundet det 
sociala och humanitära arbete orga-
nisationen utför genom sina tre olika 
centrer. Organisationen förser dagli-
gen 100-talet barn med ett varmt mål 
mat. Där så behövs, tandvård, allmän 
sjukvård, men också integration och 
hjälp med skolarbete. Löftenas Barn 

ordnar också med skolskjuts för att dessa 
barn skall kunna gå i skolan. Barnen er-
bjuds också möjlighet att lära sig spela 
ett musikinstrument. Genom dessa olika 
aktiviteter vill man peka på Jesus genom 
att erbjuda barnen en familjär miljö som 
i grunden präglas av Jesu kärlek. Barnen 
får också lära sig bibelverser och sjunga 
kristna sånger. Man håller också en enk-
lare bibelundervisning tillsammans med 
barnen. Löftenas Barn erbjuder en miljö 
som står i skarp kontrast till den vardag 
barnen annars är vana vid, där de ofta 
utsätts för både psykiskt och fysiskt våld. 
Med viss regelbundenhet delar man också 
ut matpaket till de romska familjer, vars 
barn regelbundet deltar i verksamheten. 
Organisationen driver också ett hem för 
socialt utsatta tonårsflickor samt en ut-
postverksamhet i byn Cheru en bit utan-
för Oradea. Under 2012 har man också 
tagit över driften av ett statligt barnhem 
med ett 80-tal barn och unga, de allra 
flesta är Romer.

Projektet ”Dagligt Bröd”
Sedan 2010 har missionens arbetsområde 
kommit att innefatta Republiken Molda-

vien och staden Glodeni, belägen 
i den nordvästra delen av landet. 
Sedan ett antal år driver för-
samlingen där ett projekt kallat 
”Dagligt Bröd”, vilket konkret 
innebär ett bröd om dagen till de 
fattigaste och mest utsatta. Idag 
(2012) räknar man med att unge-
fär 100 familjer (uppskattnings-
vis får ca 800 människor del av 
brödet) finns med i detta projekt, 
men många står utanför och är i 
desperat behov av hjälp. Insatsen 
från missionens sida har i ett för-
sta steg inneburit renovering av 
det befintliga bageriet som förser 
projektet med dagligt bröd. Lo-
kalen har renoverats samt att ny 

Jörgen & Maria Lindberg, 
Ulla Lindberg.

Ana-Maria och Julia är två flickor som 
växer upp i en Caminul Felix familj.

På bilden syns Andreea, Tudor, Darius och Alex som FTM-Mission kunnat 
hjälpa med proteser. Tack vare protesen kan de nu leva ett normalt liv. Två Romani-flickor som dagligen kommer 

till aktiviteterna på Löftenas Barn.
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mejeri. 1998 inköptes ett hus med sam-
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handikapp
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ordnar också med skolskjuts för att dessa 
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socialt utsatta tonårsflickor samt en ut-
postverksamhet i byn Cheru en bit utan-
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tagit över driften av ett statligt barnhem 
med ett 80-tal barn och unga, de allra 
flesta är Romer.

Projektet ”Dagligt Bröd”
Sedan 2010 har missionens arbetsområde 
kommit att innefatta Republiken Molda-

vien och staden Glodeni, belägen 
i den nordvästra delen av landet. 
Sedan ett antal år driver för-
samlingen där ett projekt kallat 
”Dagligt Bröd”, vilket konkret 
innebär ett bröd om dagen till de 
fattigaste och mest utsatta. Idag 
(2012) räknar man med att unge-
fär 100 familjer (uppskattnings-
vis får ca 800 människor del av 
brödet) finns med i detta projekt, 
men många står utanför och är i 
desperat behov av hjälp. Insatsen 
från missionens sida har i ett för-
sta steg inneburit renovering av 
det befintliga bageriet som förser 
projektet med dagligt bröd. Lo-
kalen har renoverats samt att ny 

Jörgen & Maria Lindberg, 
Ulla Lindberg.

Ana-Maria och Julia är två flickor som 
växer upp i en Caminul Felix familj.

På bilden syns Andreea, Tudor, Darius och Alex som FTM-Mission kunnat 
hjälpa med proteser. Tack vare protesen kan de nu leva ett normalt liv. Två Romani-flickor som dagligen kommer 

till aktiviteterna på Löftenas Barn.



toppmodern bageriutrustning köpts in. 
Genom denna satsning kommer på sikt 
fler människor i behov av hjälp också 
kunna få det. FTM-Mission stöttar 
också den löpande driften av bageriet. 
Parallellt med utdelning av bröd har 
FTM-Mission också startat utdelning 
av matpaket vilket regelbundet når ett 
65-tal familjer (2012).

Evangeliskt arbete
Ett för oss viktigt ledord i den här gre-
nen av missionens arbete finner vi i Ho-
sea 4:6 där det står: ”Det är förbi med 
mitt folk, därför att de inte får någon 
kunskap”. Under framför allt 80- och 
90-talet har vi också medverkat till, 
samt helt eller delvis också bekostat, 
uppförandet av flera kyrkor i Rumä-
nien. Det senaste byggprojektet (2011-
12) vi stöttat ekonomiskt finns i Spinus 
utanför Oradea i Rumänien. Genom 
uppförandet av kyrkor och genom för-
kunnelse och undervisning har Guds 
ord kunnat spridas på dessa platser. 
Det evangeliska arbetet från missionens 
sida består också i undervisning och 
förkunnelse på plats i de länder mis-
sionsarbetet bedrivs. Genom åren har 
FTM-Mission också arrangerat konfe-

ETT YTTERST ANGELÄGET MISSIONSARBETE 
TILL LÄNDERNA I ÖSTEUROPA

renser för pastorer och andliga ledare. 
Under senare år har konferenser hållits 
växelvis i Polen och Rumänien. Den 
senaste hölls i Polen 2010. 

FTM-Mission har sedan 2008 
också funnits med i utvecklingen av 
Östeuropeiska Bibelskolan (CBEE) i 
Oradea, Rumänien. Arbetet har fram-
för allt bestått i att ge stöd till skolans 
medielinje. Under 2008 bekostade 
FTM-Mission uppförandet av en pro-
duktionsstudio för FM-radio. Mer och 
mer ser vi vikten av att stötta unga 
människor i deras kallelse, därför är 
Bibelskolan ett för oss viktigt redskap 
i uppfyllandet av den vision Gud gav. 
FTM-Mission finns också med i under-
visningsarbetet på skolans medielinje. 
FTM-Mission ger också stipendier till 

bibelskoleelever som kommer från fat-
tiga hemförhållanden. 

Sedan missionen grundades har också 
ekonomiskt understöd till pastorer och 
evangelister varit en viktig del i missio-
nens åtaganden. Detta arbete pågår än 
idag. Idag, 2012, stöttar vi ekonomiskt 
pastorer i deras andliga tjänst i Polen, 
Rumänien och Republiken Moldavien.

Din medverkan gör skillnad
Utan din och många andras medverkan 
upphör våra möjligheter att utföra det 
Gud kallat oss till. Ditt engagemang ge-
nom förbön och gåvor utgör livsnerven 
i missionsarbetet. För de människor, 
unga som gamla, FTM-Mission kom-
mer i kontakt med, kan din gåva utgöra 
en livsavgörande skillnad. Enskilda så-
väl som företag och organisationer kan 
med sitt engagemang skapa ekonomis-
ka förutsättningar som möjliggör för-
ändring och utveckling. Som hantver-

kare kan du erbjuda din tid och ditt 
kunnande. Som företag kan du skatte-
fritt donera del av företagets vinst till 
förmån för missionens arbete. Hur, 
och på vilket sätt, kan du tänka dig att 
bidra? Kontakta oss gärna så hjälper 
vi dig vidare i dessa frågor. FTM-Mis-
sion tar också tacksamt emot gåvor 
via testamente.

Nyhetsbrev från FTM-Mission
FTM-Mission utkommer månatligen 
med ett nyhetsbrev som beskriver mis-
sionens olika åtaganden och aktuella 
missionsprojekt. Nyhetsbrevet kan du 
få i pappersform eller elektroniskt (via 
e-post). Lättast anmäler du dig på vår 
hemsida. Nyhetsbrevet skickas kost-
nadsfritt till dig så länge du själv öns-
kar erhålla det. Önskar du kontakta 
oss finns information längst ner på 
denna sida. 
  Välkommen med!

Grundare
Insamlingsstiftelsen FTM-Mission Skandinavien 
grundades 1984 av Ulla och Oliver Lindberg, och är 
uppfyllelsen av den vision som gavs till Oliver redan 
1978. Visionen inleds på följande sätt: ”Jag har kall-
lat er till en speciell tjänst, att bistå pastorer och för-
samlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa. 
Om du är trogen och lydig i att betjäna dem med vad 
de behöver, så kommer jag att ge dig av mina allra 
bästa tjänare. Gå och jag kommer vara med dig.” Ulla & Oliver Lindberg.

Insamlingsstiftelsen
FTM-Mission Skandinavien

Box 311
573 24 Tranås

Tel: 0140-31 13 21  ●  Fax: 0140-182 46
www.ftm-mission.org  ●  info@ftm-mission.org

Pastorskonferens i Polen 2010.

Utdelning av bröd efter 
kvällsgudstjänsten

i kyrkan.
Förutom en totalrenovering av lokalerna består den 

nya utrustningen av en jäsugn samt en bakugn. 
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