
Guds rika frid,

M
ars månad är här och med den också en häls-
ning ifrån oss. Den senaste tiden har det varit 
ganska kyligt och mycket snö har fallit för att 
vara på våra breddgrader. Nu längtar vi efter 

våren och ljusets återtåg. På våra breddgrader brukar det 
nyss passerade sportlovet markera den tid då man ser att 
det vänder och ljuset gör sitt återtåg. Ljuset spelar större 
roll för vårt välbefinnande än vi kan tro. Nu ser vi med för-
väntan fram emot våren, även om det dröjer några veckor. 
Detta brev blir något kortare än det brukar vara, men vi 
hoppas att dess längd inte skall vara avgörande för dess 
innehåll som till bredden är fyllt med tacksägelse för det 
som Gud gör. Tackvare mångas goda vilja och generositet 
har vi kunnat erbjuda hjälp till människor i behov av akut 
hjälp. Gläds med oss över vad vi med Guds hjälp förmår 
göra för att förändra människors liv till det bättre. Vi är 
medvetna om att vi inte kan hjälpa alla, men vi försöker 
att hjälpa där vi ser en möjlighet. Så smått börjar vi också 
planera för de resor som vi kommer att göra. Den första blir 
till Moldavien efter påsk, den andra blir till Rumänien under 
maj månad. Det skall bli roligt att möta församlingen i Glo-
deni, Moldavien under några dagar. Under tiden vi befinner 
oss där, kommer vi att fira påsken. Barnen har ledigt från 
skolan, därför kommer vi att ordna olika aktiviteter för dem 
i församlingen. Jag kommer att ha en mindre grupp med 
mig dessa dagar som kommer ansvara för detta. Eftermid-
dagarna kommer ägnas åt humanitärt och socialt arbete 
men också gudstjänster. Vi riktar ett varmt och innerligt 
tack till alla som bidrar in i missionens arbete, oavsett det 
är genom förbön, gåvor eller både och. Ditt engagemang 
betyder mycket för oss och för de som tar emot hjälpen.  

Tack för ert stöd
I förra månadens brev skrev vi om Svetlanas akuta behov 
av tandvård. Responsen har varit över förväntan. Vi kän-
ner stor tacksamhet för detta. Svetlana har nu påbörjat 
isättningen av de sammanlagt nio implantat som måste 
komma på plats. Ingreppen kommer göras i omgångar. Vi 
hoppas att behandlingen skall vara avslutad under april 
månad, förutsatt att inget tillstöter. Vi fick för någon dag 
sedan en kort hälsning och ett tack från makarna Lazar för 
den hjälp och det ekonomiska stöd, de tack vare mångas 
generositet, fått uppleva. Igor skriver följande:

Gud vare tack för ekonomisk hjälp
Vi tackar Gud för hans nåd emot oss. När problemen 
med Svetlanas tänder återigen började, såg jag hur 
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min fru blev mycket orolig. Hon var orolig för att vi inte 
skulle hitta en rätt behandling för att kunna åtgärda 
problemen. Efter att vi besökt tandläkaren, förstod 
vi att behandlingen skulle bli utdragen och mycket 
kostsam.  Nu när vi vet att hon kommer få en rätt 
behandling, fortsatte hennes oro för att behandlingen 
inte skulle bli framgångsrik. Hon oroade sig även för 
hur vi skulle få tag i de pengar som behövdes för att 
täcka kostnaden för behandlingen. 

Nu kan vi istället tacka Gud för hans mirakulösa 
hjälp. Vi vill tacka alla de som hörde talas om min frus 
tandproblem och har bidragit ekonomiskt, som har 
sträckt ut en hand för att hjälpa. Din gåva möjliggör 
en fortsatt behandling av min frus tandproblem. 
Vår förhoppning är att den här behandlingen blir ett 
avslut på hennes mångåriga problem.

  Med kärlek, Igor, Svetlanas make

Förmedlad hjälp till Vlad
I slutet av förra året fick vi via goda vänner kännedom 
om en handikappad ung man vid namn Vlad. Han bor i 
Balti, Moldavien. Det hela började med att de via Igor får 
ta emot matpaket. Du kan läsa om honom i den hälsning 
vi fått ifrån vår kontaktperson Nicoletta. Vlad har under 
sina 24 år aldrig besökt en tandläkare, då ingen har velat 
behandla honom på grund av hans handikapp. Men efter 
idogt sökande, har vi nu hittat en klinik i Chisinau som kan 
erbjuda behandling av Vlad. På grund av sitt handikapp 
kommer Vlad att få tandvård på en specialklinik i Chisinau, 

Vlad här tillsammans med sin mamma Irina. 
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där han kommer att bli sövd. Detta för att underlätta för 
både honom och personalen. 

Det är med glädje och tacksamhet vi nu, tackvare 
mångas givmildhet i samband med Svetlans behov av 
tandvård, även kommer kunna erbjuda Vlad tandvård. 
Här följer lite bakgrundsfakta om honom. Vi har även kun-
nat ge en lite större engångsgåva till familjen. Pengarna 
kommer i huvudsak användas för inköp av hjärtmedicin 
till Vlad, då han även lider av hjärtproblem. Nicoletta, vår 
kontaktperson, har besökt familjen och skriver så här:

Vlads mamma heter Irina och arbetar som 
förskollärare. Hon tjänar ca 2150 kronor i månaden 
före skatt. Hon försörjer sig själv och sin 24 år 
gamla son. Vlad är på grund av sitt handikapp 
oförmögen att ta hand om sig själv, då han sedan 
unga år lider av en svår autism. Då han nådde 
tonåren diagnostiserades han också med en svår 
epilepsi. Från staten erhåller Irina ca 700 kronor i 
månaden i handikappstöd. Bortsett sin egen lön 
och detta statliga stöd får familjen ingen hjälp. 
Under vintern är det mycket svårare för familjen att 
klara sig ekonomiskt. Bara uppvärmningen av deras 
lägenhet kostar 1000 kronor i månaden. Under tiden 
Irina arbetar måste hon betala en socialarbetare 
som passar Vlad. Denna hjälp kostar ca 700 kronor 
i månaden. Situationen är alltså mycket svår för 
Irina. Att bekosta tandvård för Vlad är en ekonomisk 
omöjlighet för henne att kunna göra.

         Med vänlig hälsning
         Nicoletta Gorbani 

Det känns roligt och fantastiskt välsignat att inte bara kunna 
ge hjälp till Svetlana, utan också till Vlad, som så väl behö-
ver få tandvård. Vi hoppas kunna återkoppla med familjen 
via Nicoletta då hans behandling är genomförd. I skrivande 
stund arbetar vi på de praktiska detaljerna omkring tidpunkt 
och resan till Chisinau. Det måste bli vid en tidpunkt som 
passar Vlad och hans mamma. Vi återkommer med mer 
information så snart vi vet.

Bilen till Veronica
Som många av er kanske kommer ihåg, gjorde vi ett upp-
rop med anledning av att undertecknad med fru fyllde 50 
år under den gångna hösten. Vi önskade få ge hjälp till en 
ung handikappad kvinna som vi lärt känna genom en av 
de pastorer vi understödjer. Vid några tillfällen har vi hjälpt 
henne med bland annat en kroppslyft och genom goda 
missionärkollegor fick Veronica ta emot en ny rullstol. Fa-
miljen har också, via en gåvogivare, fått ta emot en gåva 
som oavkortat går till att bekosta den handikapptoalett 
med dusch som också kommer bli till stor hjälp. Vi är glada 
och tacksamma att vi vid olika tillfällen kunnat erbjuda den 
här hjälpen. 

Men ett stort behov för att kunna öka hennes rörlighet 
kvarstod. Familjen saknade ett fordon som under betryg-
gande former kunde hjälpa Veronica från en plats till en 
annan. Under den tid som passerat, har vi letat efter ett 
möjligt objekt som skulle kunna passa Veronica och hen-
nes familj. Nu kan vi meddela att vi hittat ett fordon som 
mycket väl uppfyller de behov som Veronica har. Familjen 
har under lång tid uppmuntrats till att bedja för en lös-
ning av de transportbehov som Veronica har. Då pastor 

Laurentiu i slutet av förra veckan meddelade familjen att 
de kommer få den bil som vi nu tittat ut, blev de mycket 
överraskade. De hade själva tänkt sig en enklare lösning, 
men nu fick de istället en bil med tillhörande handikapp-
ramp som kommer att underlätta mycket. Veronica behö-
ver inte lämna sin rullstol för att komma in i bilen, utan kan 
lugnt rulla upp på rampen och in i bilen. På detta sätt har 
vi nu kunnat minska framtida skador, då hon tidigare be-
hövt lyftas in i bilen vid förflyttning. Bilen kostade 25 000 
kronor, på kronan det som vi samlat in. Vi riktar ett tack till 
alla som var med och bidrog till vårt firande och att vi nu 
kunnat hitta en så fin lösning på Veronicas transportpro-
blem. Tackvare mångas engagemang har Veronicas och 
hennes morföräldrars vardag kunnat underlättas mycket, 
det känner vi tacksamhet inför.

Avslutning
Den här månaden har vi inget speciellt projekt. Vi vädjar om 
fortsatt stöd för de fasta projekt vi ansvarar för. I Moldavien 
tänker vi främst på matpaket och produktion av bröd. Den 
här tiden på året är den tuffaste tiden för många familjer. 
De frukter och grönsaker man samlade och beredde under 
sommaren och hösten är nu slut och tiden då odlings-
säsongen kan börja ännu inte infunnit sig, blir livet svårt 
att leva.  Många har väldigt lite att äta. Både bröd och 
matpaket fyller en oerhört viktig funktion särskilt den här 
tiden på året. Löftenas barn är också en organisation som 
vi stödjer regelbundet som arbetar bland romska barn.  
Tack för ditt stöd! Med dessa rader önskar vi er alla Guds 
rika välsignelse och på återhörande. 

Veronicas morfar 
med den nyinköpta 
bilen. 

Bilen har även en 
rullstolsramp.

Inredningen är välvårdad.


