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är vi nu försöker blicka
tillbaka på de 25 år FTMMission funnits är det många
händelser och upplevelser
som kommer upp i våra tankar. Vårt
arbete och engagemang började
redan 1977 i det att vi arbetade sju år
för ECL en amerikansk organisation.
Under slutet av 1983 och början
av 1984 kände vi att Gud, av olika
anledningar, började förbereda oss
på att avsluta vårt engagemang i
ECL. Kallelsen fanns ju kvar och när vi
senare stod inför vårt livs största, men
också viktigaste beslut, att grunda
FTM-Mission, var det inte utan bävan.
De materiella tillgångar vi hade att
starta med var kontorslokalerna, en
tryckpress och en fåtölj.
På ett förunderligt sätt försåg oss
Herren med det som behövdes för att
börja arbetet i FTM-Mission. Några
hundra personer anmälde på en gång
sitt intresse av att följa arbetet och
under åren har den skaran ökat till att
idag vara över tre tusen personer som
varje månad tar emot nyhetsbrevet.
Vår tacksamhet finner inga ord över
det stöd och den trohet vi fått uppleva
under de 25 år FTM funnits till.

Eftersom vi redan arbetet under sju år
i både Polen och Rumänien hade vi
ju många vänner och kontakter, vilket
gjorde att arbetet kunde fortsätta på
ett bra sätt, utan avbrott.
Länderna var ju fortfarande under
kommunistiskt styre, vilket ju inte
direkt gjorde arbetet lättare. Postgången var inte heller att lita på plus
att det tog lång tid. Det gick inte heller
att ringa ut ur landet utan att beställa
telefonsamtalet genom en telefonist.
Hade man tur kopplades samtalet fram
dagtid. Om inte fick man ta det när det
kom, vilket ofta kunde vara nattetid.
Ett annat återkommande bekymmer
var bristen på bensin, vilket skapade
långa köer vid bensinstationerna.
Vi reste flera gånger per år till Polen,
eftersom både underhåll och material
måste föras in landet. Banksystemen
var inte upparbetade så som de
är idag, varför vi var tvungna att
fysiskt överlämna det ekonomiska
underhållet till pastorerna. I slutet av
80-talet kunde en pastorsfamilj med
barn leva, och leva ganska bra, på
350 kronor i månaden.

Insulin och glutenfritt mjöl
Vi hade övertagit ansvaret från ECL
att ge insulin och glutenfritt mjöl till
barn i Polen. Detta innebar 2 000
flaskor insulin och mellan 2,5–3 ton
glutenfritt mjöl per år. Den årliga
kostnaden för mjölet var 15 000
kronor per ton och 100 000 kronor
för 2 000 flaskor insulin.
Det som initierade arbetet med
glutenfritt mjöl och insulin var ett
nödrop från Polen. Det kom från
Michaels mamma Danuta. Michael
var då två år och var glutenintolerant.
Hans sjukdom var så svår att han
riskerade att dö. Räddningen för
honom blev att vi kom med glutenfritt
mjöl till honom. Vi fick några år senare
ett tack från Michael: ”Käre Oliver.
Jag vet inte om du kommer ihåg mig.
Jag var två år då du för första gången
kom till oss. Jag var mycket sjuk då.
Du kom med glutenfritt mjöl till oss för
att användas till bröd och matlagning.
I hela fyra år har jag vårdats och
hållit diet. Tack vare dig och dina
vänner har jag haft bröd att äta under
denna tid. Idag är jag åtta år och frisk.
Nu är jag som alla andra människor.
Jag kommer aldrig att glömma min
tacksamhet till dig Oliver och dina
vänner.”

Bibelskolan i Warsawa
En av de större insatserna vi kunde
göra under FTM:s första år var att ge
160 000 kronor till Pingströrelsens
Bibelskola i Warsawa. De stod inför
att köpa en fastighet till Bibelskolan.
Detta inköp skulle göra det möjligt att
utöka elevantalet från de 16 elever
man hade till att kunna ta emot 60
elever per år.
Pastorskonferenser
Som en del i visionen har också
varit att anordna pastorskonferenser.
Det har skett alltsedan starten och
pågår fortfarande. Den första hölls i
Medias, Rumänien och kort därefter
stod Tjeckoslovakien på tur. Allt
måste dock göras i största hemlighet,
eftersom myndigheterna inte såg
med blida ögon på sådana aktiviteter.
Konferensen i Tjeckoslovakien hölls
på en bondgård på en avlägsen plats,
dit man var tvungen gå till fots. Hade
man blivit upptäckt, hade det med
största sannolikhet varit förenat med
stora problem för såväl dem som
gästade gården som för ägarna.
Nödhjälp
Nödhjälp och hjälptransporter kom
att bli en stor del i FTM:s arbete.
Detta arbete började i samband
med undantagstillståndet i Polen
1981. Under åren kom vi att kunna
sända några hundra långtradare

Michael som blev starten av förmedling av glutenfritt mjöl till Polen.

Utanför Bibelskolan i Warsawa.

Marylin Hickey, USA delar ut Biblar till
troende vänner i Polen.
Mötesverksamhet har varit ett
återkommande inslag genom
åren. Både i Sverige och i de
länder vi varit verksamma i.

Likså har vi då vi rest med team
kunnat evangelisera på gator
och torg.
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På väg till pastorskonferens på
hemlig plats någonstans
i Tjekoslovakien.

Sovsal på barnhemmet i Medias.

Pojkar på barnhemmet i Medias.

Pastorskonferens i Polen 2004.

med hjälp till i huvudsak Polen, men
också till Rumänien och någon till
Sovjetunionen. Dessa transporter
kunde innehålla sjukhusutrustning,
kläder, mat, skolbänkar, tandläkarutrustning, litteratur för att nämna något.
Dessa transporter kom att öppna
dörrarna för oss att både arbeta och
evangelisera i Polen. De öppnade
vägen för oss till myndighetspersoner
som i sin tur hjälpte oss mycket vid
gränsstationerna när transporterna
skulle tas in i landet.

Signera din egen Bibel
Under åttiotalet hade vi också något
som kallades ”Signera din egen
Bibel”. Man betalade 30 kronor för en
Bibel och skrev sitt namn på en etikett
och placerade den i Bibeln. Texten på
etiketten sa att det var en gåva från
en kristen vän. Man räknade med att
varje Bibel lästes av fyrtio personer.
Vi hade sedan tillförlitliga kanaler
som tog in alla dessa Biblar i landet.
Målsättningen var 1 miljon Biblar till
Sovjet.

Kyrkbyggen
Kyrkbyggen kom också att bli en del
i arbetet. Kyrkan i Blaj, Rumänien
bekostades helt av FTM-Mission,
kyrkbygget i Petru Groza till 60 % och
Filadelfia i Oradea till 40 %. Förutom
det har vi kunnat göra punktinsatser
på andra orter där man byggt
kyrkolokaler.

Brevmission
Under åttiotalet hade vi också något
som kallades Brevmissionen, vilket
innebar att personer i Sverige, från
sina hem, sände in delar av Bibeln
till personer i olika kommunistländer.
Syftet var att mottagaren till slut skulle
få en eller flera av Bibelns böcker.
Under dessa år var ju varje liten del
av Bibeln en oersättlig gåva. Vi hade
cirka 200 brevmissionärer i Sverige.

Biblar, Nya Testamenten och
undervisningslitteratur
Under 1980 talet var bibeltryckning
och bibeldistribution en stor del av
arbetet. Flera 10 000 tal Biblar och
Nya Testamenten kunde förmedlas till
Polen, Rumänien och Sovjet.
Till detta kom också ett stort
antal (flera hundra tusen) undervisningsböcker och skrifter vilka
tryckts på missionens tryckeri.

Proteser
Att hjälpa personer med behov av
proteser har alltsedan 1980 talet
varit en betydande del i arbetet. Det
började i Polen och har på senare år
också innefattat Rumänien genom
samarbetet med Theranova. Åtskilliga
barn och vuxna har fått ta emot hjälp,
vilket totalt har förvandlat deras liv.
Den allmänna uppfattningen under
kommunismens tid var att människor
med någon form av fysiskt och mentalt
handikapp skulle gömmas undan. Vi
tackar Gud för att vi fått vara en del
i att hjälpa dessa våra vänner till ett
bättre och värdigare liv.
Kassettmission
Under åren har också tusentals
kassetter och videos med undervisning
sänts till ett stort antal pastorer i
många länder. Under åttiotalet och
tidigt nittiotal fanns inte undervisning
tillgänglig i den utsträckning det gör
idag. Undervisningen har varit mycket
uppskattad av pastorerna.

Övre bilden: Tryckeriet i Oradea,
Rumänien, verksamt än idag.
Stora bilden samt lilla från tryckeriet i Bangalore, Indien.
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Team
Under åren har vi också haft med
oss team till Polen. Ungdomar som
evangeliserade på olika platser
samt också deltog i församlingens
verksamhet. Dessa satsningar har
varit mycket uppskattade av såväl
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Oliver predikar framför
de tegelstenar som en
gång utgjorde kyrkan i
Blaj, som rivits av myndigheterna för andra
gången.

Bilden ovan, den färdiga kyrkan
i Blaj, mittenbilden, pengarna för
bekostnad av kyrkbyggnationen
överlämnas.

Utomhusgudstjänst innan kyrkan
byggdes. Temperaturen är -10
grader. Gudstjänsten varade c:a
2,5 timmar.

Petru Groza, Rumänien.
Neftekamsk, Basjkortostan.
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Barnhemmet i Medias. I bakgrunden syns Oliver som direkt efter revolutionen besökte Rumänien.
Det han fann har allt sedan dess fastnat på mångas näthinnor.

Protestillverkning. Under många år hjälpte Tage Plym FTM-Mission att tillverka proteser åt funktionshindrade personer i Polen. Detta arbete har idag fått sin fortsättning genom samarbetet med Theranovakliniken i
Oradea, Rumänien.
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teamen som de församlingar som fått
besök av teamen.
Översvämningen i Polen
Sommaren 1997 nåddes vi av budet
att en översvämning skett i södra
Polen. När vi senare i september med
egna ögon fick se vad som skett,
var det svårt att fatta den stora förödelsen. Vi besökte familjer som var
helt utblottade. Genom generösa och
trogna gåvogivare kunde vi på kort tid
förmedla cirka 400 000 kronor till de
drabbade.
Tryckerier
Under åren har FTM kunnat etablera
tio tryckerier i Polen, Rumänien,
Estland, Litauen, Indien, Albanien,
Makedonien och i Perm som ligger
vid Uralbergen.
Caminul Felix och Tonårshuset
1999 hade vi förmånen att få vara
med och betala tomten för Caminul
Felix andra barnby. Den kostade
176 000 kronor. CF stod då i behov
av att kunna utöka sina möjligheter
att ta emot fler barn och det var en
fantastisk glädje för oss att på så sätt
kunna vara med och bidra till detta
genom att betala för tomtmarken.
Under de senaste åren har
stort fokus legat på arbetet med
Tonårshuset i Rumänien. Naturligtvis
har alla andra verksamhetsgrenar
också haft sin plats i missionens
arbete, men byggandet av Tonårshuset
har krävt stora resurser.
Vi har under flera år kunnat följa
arbetet med att iordningställa huset
och idag kan vi alla glädjas över att

alla lägenheterna är bebodda av
ungdomar. En del småsaker återstår
fortfarande att göra på huset plus att
en del exteriört arbete såsom asfaltering av parkeringsplatsen framför
huset behöver göras, samt en del
planteringar för att göra det lite mer
trivsamt. Vi tackar Gud alla trogna
givare som gjort detta möjligt.
Bönetjänsten har under åren varit
en välsignelse för oss och efter vad
vi förstår för många av våra vänner
som finns med i missionens arbete.
Vi ser det som en förmån att i bön få
vara med och bära varandras bördor.
Varje dag får vi ta del av böneämnen
antingen per telefon, brev eller via
e-post.

Genom detta bildkollage har vi
försökt att minnas en del av arbetet
som skett under åren. Mycket mer
skulle ha kunnat lyftas fram, men
sammanfattningsvis kan sägas att det
varit 25 spännande och fantastiska
år. Ibland kampfyllda men också med
mycken glädje och tillfredställelse
över att få vara ett redskap till att
hjälpa andra.
Nu går missionsarbetet vidare. Vi
ser fram emot nya utmaningar och nya
öppna dörrar som vi tror Gud vill leda
oss till och igenom. Vi ser bland annat
fram emot resan till Moldavien och vad
det kommer att innebära av ett möjligt
nytt arbetsfält. Vi vet att Moldavien är
ett av Europas fattigaste länder. Vår
bön är att Du vill stå med oss i allt
detta. Din insats är ovärderlig.

Oliver vid sin arbetsplats.

Anställda genom åren har varit: Paul Forsén och Anette
Hallén. På bilden också Jörgen Lindberg samt Oliver och
Ulla Lindberg. Nämnas bör också Lena Hugosson samt
Johan Lindberg som arbetade hos oss under några år.

Ulla skriver tackbrev.

Kenneth och Lena Malmgren, Göran och Gunvor Mälberg
samt Ulla och Oliver Lindberg.
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nder 2000-talet kom arbetet
att delvis ändra inriktning.
Som vi nämnt var Biblar
och undervisningslitteratur
och nödhjälp en central punkt i
missionens arbete. Genom att
länderna förändrades och gränserna
öppnades upp, medförde det också
en större frihet för de kristna. Detta
fick till följd att vi bad Gud om att nya
dörrar skulle öppnas, vilket också
skedde.
I samband med att erbjudandet
kom att få köpa väggarna till Tonårshuset såg vi en möjlighet att få vara
med och hjälpa i Rumänien. Eftersom
vi redan sedan några år hade ett
underbart samarbete med Caminul
Felix föll det sig naturligt att vända
sig till dem med förfrågan om de
behövde ett hus för tonåringarna som
fanns i familjebyarna. Det har varit en
stor utmaning och det största projekt
missionen någonsin varit involverad i,
men idag kan vi alla glädjas över det
fina resultat vi ser.
Vi har också fortsatt att hjälpa
Theranova med medel till personer
som är i behov av proteser. Vi vet att
den insatsen har betytt och betyder
oerhört mycket för de personer som
fått hjälp.
Bidrag har också vid ett antal
tillfällen gått till Institutet för Bibelöversättning för deras arbete att
trycka Biblar på olika minoritetsspråk.
Under senare år har vi också
etablerat ett fint samarbete med Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea,
Rumänien. Vi hade ju glädjen att,
genom alla er generösa gåvogivare,
kunna etablera en radiostudio på
skolan. Den fungerar idag på ett
bra sätt och Jörgen har vid ett flertal
tillfällen varit där och undervisat.
Missionens övriga verksamhetsgrenar pågår ju också för fullt. Fortsatt
stöd till gatubarnen och Tonårshuset,
proteser, underhåll till pastorer i
Polen, Rumänien och Indien.
Vi vill fortsatt vara öppna för vad
Herren vill leda oss in i. Behoven är
fortsatt stora och tillsammans kan vi
utgöra skillnaden för många. Tack än
en gång för din trohet och ditt stöd.

Tonårshuset, Oradea, Rumänien.
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Darius, Ana och Andrea är några
av de personer som fått en protes genom FTM-Mission.

