
Bäste medarbetare,

Tranås den 11 maj 2018

V
år förhoppning är att allt är väl med dig. Så har 
vi då äntligen välkomnat sköna maj och förhopp-
ningsvis också det fina vårvädret. Då detta brev 
skrivs skiner solen från en klarblå himmel och 

vindarna är skönt ljumma. Hittills har det ju varit lite snålt 
med vårvärmen, så vi sätter nu vårt hopp till vårmånaden 
maj att det fina vädret nu kan få fortsätta ett tag.  

Sedan april månads brev har undertecknad varit i 
Moldavien och i detta brev vill jag försöka dela med mig 
lite av vad veckan innehöll. Resan har varit bra, även om 
undertecknad insjuknade efter ungefär halva tiden i nå-
got som liknande influensa. Det visade sig senare vara 
en lunginflammation. Detta till trots, kunde vi i stort sett 
genomföra det vi hade avsett att göra. Det blev några gi-
vande men arbetssamma dagar. Vår förhoppning är att 
du skall finna denna reseskildring intressant och känna 
tacksamhet över vad Gud gör på denna plats, men att du 
också skall beröras av den nöd som finns. Tack för ditt 
trogna stöd. Vi känner stor tacksamhet för ditt och många 
andras engagemang. Den nöd vi möter är många gånger 
svårt att ta till sig och man berörs ända in i hjärteroten 
över de människoöden man får möta. Längre fram i brevet 
kan du läsa om både Ana, men framför allt om Valentina 
som vi fick möta. Hennes situation har berört oss stark. 
Låt mig också inledningsvis dela några tankar från Guds 
ord.

Guds särskilda omsorg
När man läser Guds ord verkar det som om Gud har en 
alldeles speciell kärlek för de människor som av olika an-
ledningar befinner sig i samhällets marginal. Detta kommer 
till uttryck under de år Jesus vandrade bland människorna. 
Det var de människor som Jesus ofta stannade till vid eller 
visade en alldeles speciell omsorg. I Gamla testamentet 
möter vi också detta budskap. I 5 Mos. 10:17-19 ”Ty HER-
REN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den 
Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är 
partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och 
änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och 
kläder. Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit 
främlingar i Egyptens land.” Gud påminner Mose om att 

han också en gång varit en främling. Det är hälsosamt 
att bli påmind om varifrån man kommer, sitt ursprung, 
detta för att inte tappa kontakten med sin egen historia. 
Historielöshet gör oss förr eller senare vilsna, rotlösa och 
till lätta byten för olika strömningar. Att påminnas om sitt 
ursprung och sin plats i historien gör människan ödmjuk. 
Att vara ödmjuk inför Gud och andra människor och deras 
situation öppnar för Gud kärlek att verka ibland människor 
vi möter. I mötet med dem vi möter vid hembesök och i 
församlingen synliggörs Guds hjärtas omsorg om dem som 
har det extra svårt. I Jakobs brev 1:27 möter vi dessa ord: 
”En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och 
Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn 
och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad 
av världen.” (1917) Under de år vi arbetat i Moldavien, har 
vi sett att många barn har en extra svår situation. Många 
av de barn och tonåringar vi möter lever inte med sina 
föräldrar utan bor med släktingar. Likaså möter vi många 
gamla som lever ensamma och påfallande många kvinnor 
är änkor. Gud har i sitt ord utgjutit sin kärlek över dessa på 
ett alldeles speciellt sätt, då han tar vård om dem. Vi känner 
därför starkt för det arbete som pastor Igor med fru Svet-
lana uträttar, då de besöker många i den här situationen. 
Psalmisten fortsätter på samma spår då han skriver i Psalm 
146:9 ”Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och 
änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig.”. Tack vare 
matpaket och bröd kan vi ingjuta hopp och styrka hos de 
människor vi möter. Inte minst är den veckovisa kontakten 
med de 80-tal barn en öppen dörr att också få välkomna 
dem och deras familjer in i församlingen. Många av dessa, 
som för allra första gången besöker församlingen eller får 
ett hembesök, har aldrig tidigare fått uppleva Guds kärlek 
på detta sätt. Många är överväldigade över den kärlek 
de får möta, då de för första gången får uppleva hur Gud 
välsignar mötet med sin närvaro. Många upplever hur 
hoppet återvänder, då insikten om att man inte lämnats 
åt sitt öde får sjunka in. Guds hjärta klappar extra starkt 
för de människor som vi har förmånen att få besöka. Ditt 
stöd i förbön och genom ett ekonomsikt stöd till bröd och 
matpaket gör en oerhörd skillnad i många människors liv. 
Tack för ditt stöd!
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Resan till Moldavien
Det var roligt att återse församlingen och våra vänner. 
Eftersom det fortfarande var påsk var gudstjänsterna väl-
besökta. Under den vecka vi var där, kunde vi genomföra 
inte mindre än sex gudstjänster. Undertecknad predikade 
i fyra av dessa. Teamet som jag hade med mig, som också 
ansvarade för aktiviteterna kring barnen, deltog också på 
olika sätt i gudstjänsterna. I en av samlingarna gav de sitt 
vittnesbörd om hur Gud på ett gripande sätt förvandlat 
deras liv. Från drogmissbruk och annat elände lever de nu 
helt andra liv, där de får tjäna Herren med sina liv. Deras 
vittnesbörd berör många människor, då man förstår att det 
bara är Gud som kan förvandla en människas liv på ett så 
radikalt sätt. 

Fyra av veckans förmiddagar arbetade vi med barnen. 
Vi hade ca 35 barn som deltog i olika aktiviteter. Det var 
undervisning som varvades med olika pysselaktiviteter. I 
år handlade undervisningen om de olika under som Jesus 
gjorde, men också om Guds kärlek och hur han älskar oss 
som vi är. Dessa samlingar var uppskattade och barnen 
deltog med stor iver och mycket entusiasm. Mot slutet av 
veckan kunde vi dela ut en del kläder som teamet hade 
med sig. En hel resväska med skor, i olika modeller och 
storlekar, delades ut till barnen, men också till de familjer 
som vi också besökte. I en del familjer är skor en brist-
vara, vi ser ofta barn som går i slitna skor. Varje dag av-
slutades med att barnen fick gå till en restaurang och äta 
ett varmt mål mat. Också det var ett uppskattat inslag, då 
vi vet att barnen kommer ifrån familjer där mat ibland är 
en bristvara.

Utdelning av matpaket
En av de saker vi ägnar oss åt vid varje besök i Moldavien, 
är att besöka några av de familjer som får ta emot ett mat-
paket. Mer och mer förstår vi vad dessa besök betyder. 
Kontakten som skapas med de vi besöker är så oerhört be-
tydelsefull. Att få möjlighet att komma in i människors hem 
och bedja och stötta dem på olika sätt är en oerhörd gåva. 
Många av de vi besöker, speciellt bland de äldre, säger att 
det enda besök de får ta emot är då pastor Igor med fru 
kommer till dem. Många kämpar på ensamma och det gör 
ont att se under vilka omständigheter de måste leva och 
klara sig på egen hand. Av de äldre vi träffar är merparten 
människor vars vardag är präglad av många svårigheter. 
Ensamhet och olika sjukdomar är de saker vi oftast möter. 
I spåren av detta finns ofta bitterhet och en besvikelse över 
hur livet blev. Att möta detta är många gånger svårt och 
det är också arbetsamt att hantera känslomässigt. Så gott 
det går, försöker vi att bemöta detta på ett praktiskt sätt, 
men också genom att lyssna och bedja tillsammans med 
dessa människor. Ett av dessa besök var hos en förlamad 
äldre man och hans fru. Vi har besökt dem många gånger 
under åren och har insett att mannen levt ett mycket tufft 
och svårt liv. Mött många besvikelser på vägen vilket gjort 
honom bitter. Den här gången fick vi bedja med honom 
om att Gud skulle ta bort den bitterhet som fanns i hans 
hjärta och istället låta Guds frid och kärlek få ”flytta in”. 
Strax innan vi skulle gå sa mannen att han skulle fortsätta 
bedja att han fick uppleva detta i sitt liv. Mannen hade 
förstått att det fanns någonting annat än den bitterhet som 
så starkt präglade hans liv. Att det vi försökt förmedla nu 
hade nått fram till hans hjärta. Det är sant, att så länge det 
finns liv finns det alltid hopp. Men vi har självfallet också 
mött människor som trots sin sjukdom är både glada och 
tacksamma. 

Ett gruppfoto togs tillsammans den sista dagen.

Temat för veckan var Jesu under. Samlingarna var 
uppskattade av barnen.

Aktiviteter som ordnades under förmiddagarna. 
Också måltiden var ett uppskattat inslag.

Den avslutande gudstjänsten samlade många barn och 
tonåringar som ville vara med och sjunga.



3

Besöket hos Ana
En ung mamma som vi också försöker hjälpa är Ana. I 
november 2016 förlorade hon sin man i en svår bilolycka. 
Under en resa i Ryssland, på sin väg hem, frontalkorockade 
hennes make med en lastbil och omkom. Hon försöker nu 
klara sig på den lilla ersättning hon får, samt barnbidraget 
för de båda barnen, en pojke och en flicka, som är drygt 
två och fem i ålder. Hon bor nu i ett hus tillsammans med 
en släkting. Ana är pratglad och öppen men sörjer fort-
farande sin man. Tack vare den kontakt som togs 2016 
har Ana börjat besöka församlingen ganska regelbundet. 
Avståndet gör att det är svårt att ta sig till och från guds-
tjänsterna, men hon kommer så ofta det går. Under en av 
gudstjänsterna gick Ana fram för förbön. På frågan om 
hon tagit emot Jesus som sin personlige frälsare, tvekade 
hon. Hon sa att hon inte vågade, av fruktan för vad andra 
skulle tycka och säga. Kanske främst hennes egen familj. 
Så här är det ofta, fruktan hindrar människor från att ta 
emot Jesus, speciellt då det handlar om att konvertera från 
en tro till en annan. Den ortodoxa kyrkan gör sitt bästa för 
att ingjuta fruktan i människor, speciellt då det handlar om 
kontakten till andra församlingar. Vi skall bedja för Ana, 
att hon blir löst ifrån fruktan och kan öppna sitt hjärta för 
Jesus. Vi kunde också hjälpa Ana med en ny tvättmaskin, 
då hennes hade gått sönder. 

Besöket hos Valentina
Under de åtta år som jag rest till Moldavien har en del saker 
blivit mer påtagliga än andra. En är mötet med framför allt 
de unga. Många av dem vi möter är i många avseenden 
precis som tonåringar är som mest. Ingen större skillnad, 
de kommer ofta ganska välklädda och med en mobiltele-
fon i handen. Man funderar ibland hur detta kan gå ihop? 
Kontrasten, då man i ett senare skede besöker deras hem, 
är påfallande stor. Även om vi inte alltid kan veta, blir de 
hemförhållanden man möts av en skarp kontrast till det man 
först möts av i avseende på kläder och andra, för en tonår-
ing, ”livsviktiga saker”. Självfallet finns det inget samband 
mellan ett ”städat yttre” och deras hemförhållanden, men 
det är ganska lätt att invaggas i tron att en familj kan vara 
ganska välmående, då detta är det man först möter. Med 
tiden har jag insett att det sällan är på det viset. I vart fall 
inte bland de barn som kommer till församlingen. Den här 
gången hade vi en ung tonårstjej som besökte samlingarna 
tillsammans med sin yngre bror. Vi förstod på hennes sätt 
att vara och bete sig, att hon kanske inte hade det så lätt. 
Då vi någon dag senare kom att besöka hennes hem, fick vi 
möta den verklighet som hon och hennes bror lever i. När vi 
stannat bussen så möter flickan oss ute i trädgården. Något 
senare kommer hennes mamma också ut för att möta oss. 
Hon presenterade sig som Valentina och är 35 år. Vi ser 
direkt att Valentina har mycket ont i sin kropp, hon kunde 
knappt stå upprätt. Efter att vi samtalat en stund frågade 
vi om vi fick bedja för henne, vilket vi gjorde. Vi frågade 
också vad det var som var fel. Valentina berättade då att 
hon sedan augusti förra året gått med svåra smärtor i sitt 
underliv. Att det både kommit var och luktat illa. På frågan 
varför hon inte sökt läkare berättade hon att hon varit på 
den lokala läkarmottagningen, men att hon, då hon inte 
har en sjukförsäkring, kunnat få den vård som hon behövt. 
De hade tagit några prover och sedan hänvisat henne till 
onkologen på sjukhuset i Chisinau. Sjukförsäkring är ett 
krav då man, som i Valentinas fall, söker sjukvård och 

Vi besöker Ana och hennes två 
barn. Igor i samtal med Ana.

En kvinna och hennes två små 
barn. Hennes äldre son fick ta 
emot ett par gymnastikskor.

Hemma hos Valentina. Svetlana och Valentina ordnar med 
hennes sjukförsäkring.
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skall också täcka en del av kostnaderna. Men hon saknar 
även de pengar som krävs för att kunna åka de 40 milen 
till sjukhuset i Chisinau och hem igen. Det moldaviska 
sjukvårdsystemet skiljer sig mycket från vårt. Som patient 
måste man muta behandlande läkare och sjuksköterskor. 
De kräver pengar direkt i handen för att ge en god vård. 
Under tiden du vistas på sjukhuset ingår inte heller någon 
mat, den får man stå för själv. Innan vi åkte ifrån Valentina, 
kände jag att jag skulle ställa några fler frågor till henne 
rörande hennes hälsotillstånd. Då hon av lokala läkare 
remitterats till onkologen, finns misstanke om cancer i hen-
nes äggstockar eller livmoder. Ett mycket allvarligt tillstånd 
som kräver akut vård. Valentina berättade också att hon 
tidigare haft flera missfall. Läkarna har sagt att hon aldrig 
skulle kunna få barn, men detta till trots, har hon idag tre 
barn. Det vore oerhört tragiskt om barnen förlorade sin mor. 
Barnen behöver ju sin mamma. Många tankar snurrade runt 
i mitt inre då vi lämnade Valentina. 

Resan som helhet har lämnat många starka intryck 
hos mig. Kanske var denna resa en av de arbetsammaste 
resor jag gjort. Många människoöden som berör, men 
också en djup tacksamhet över vad Gud gör och att vi 
kan se hur Gud verkar i människors liv. Nya människor rör 
sig i församlingsgemenskapen, inte alla är frälsta ännu, 
men man känner att Gud verkar i det fördolda. Efter att 
jag predikat i en av gudstjänsterna, kommer en man fram 
och berättar om den syn han sett under det att jag predi-
kade. En profetisk hälsning till församlingen om att den tid 
som är nu, är en tid av förberedelse för någonting mycket 
större som Gud har i beredskap. Detta är någonting som 
jag känt under en ganska lång tid, men samtidigt vet jag 
att Gud aldrig begår några misstag. Hans timing är alltid 
rätt, därför fortsätter vi att beröra människors liv genom 
de olika projekt som vi står med i. Allt detta vet vi samver-
kar till något som är så mycket större; en väckelse bland 
folket i Glodeni. Det är om detta vi beder, hoppas och tror, 
att Gud skall utgjuta av sin ande över detta samhälle. Tack 
för ditt stöd!

Nya dataskyddsdirektivet
Som vi skrev i början av året träder en ny dataskyddslag i 
kraft den 28 maj. Vi är ålagda att berätta för dig hur vi be-
handlar och skyddar dina personuppgifter. I den bifogade 
foldern kan du läsa om hur vi arbetar med att skydda dina 
uppgifter, samt vilka dina rättigheter är i relation till oss. 

FTM-Mission stödjer ny pastor
Med jämna mellanrum skriver vi om de pastorer vi stödjer 
ekonomiskt. Hur viktigt vi anser att deras arbete är. Med 
anledning av detta är det glädjande att kunna berätta att vi 
kunnat välkomna ytterligare en pastor på vår supportlista. 
Han heter Mircea Ardelean. Vi kommer göra en närmare 
presentation av honom i kommande brev. Mircea kom-
mer att arbeta med utbildning av pastorer genom ett väl 
fungerande program som heter Asist, som Mircea är upp-
hovsman till. Det är detta arbete vi känt att vi skall stödja 
ekonomiskt. Mircea kommer att arbeta med detta på deltid, 
då han också har andra strängar på sin lyra. Den här typen 
av insatser ligger oss varmt om hjärtat, eftersom det handlar 
om att skickliggöra pastorer för den uppgift de kallats till. 
Det som är extra glädjande är att det handlar om pastorer 
som annars inte har någon formell utbildning, utan tjänar 
sin församling utifrån ett lekmannaperspektiv. Gläds med 
oss över denna möjlighet!

Månadens projekt
Med anledning av Valentinas svåra situation, har vi beslutat 
oss för att hjälpa Valentina till den behandling hon behöver. 
Exakt vad det innebär vet vi inte i nuläget, men det finns 
en överhängande risk att hon kommer behöva opereras. 
Vi vet att sjukförsäkringen ger henne viss behandling utan 
kostnad, men vi räknar med att hennes behandling ändå 
kommer kosta en del pengar. Då hon varit sjuk under en 
lång tid, med svåra smärtor, känner vi att vi inte kan vänta, 
utan behandlingen behöver få komma igång. Vi har därför 
ordnat så att hon fått sin sjukförsäkring. Den skulle kostat 
2000 kronor, men Gud verkade på ett fantastiskt sätt, vil-
ket gjorde att vi inte behövde betala denna summa. Gud 
berörde tjänstekvinnans hjärta då Igor berättade för henne 
om Valentinas situation. Fantastiskt hur Gud lägger saker 
tillrätta. Kanske ett sätt för Gud att berätta att det beslut vi 
tagit är rätt. De nödvändiga proverna har nu tagits och Va-
lentina har tillsammans med makarna Lazar varit i Chisinau 
för att knyta en första kontakt med läkarna på den onko-
logiska kliniken. I skrivande stund väntar vi på provsvar. Vi 
kommer att noga följa Valentina under hennes behandling. 
Vår bön är att det inte skall var för sent, utan att hon skall 
kunna bli frisk. Känner du att du vill ge en gåva till stöd för 
hennes fortsatta behandling vore vi oerhört tacksamma.

Avslutning
Då har vi kommit till avslutningen av detta brev. Tack för 
att du tog dit tid att läsa det. Om ett par veckor reser jag 
till Rumänien. Det blir några intensiva dagar med praktiskt 
arbete då två ljudanläggningar skall installeras i ett par 
olika församlingar. Det blir också tid för förkunnelse och 
möte med olika människor och de pastorer som vi sam-
arbetar med. Jag komer att vara i Rumänien mellan den 
18-25 maj som det ser ut nu. Bed gärna för resan och om 
Guds beskydd för mig och de personer jag kommer möta. 
I kommande brev återkommer vi med en skildring av resan. 
Önskar dig avslutningsvis Guds rika välsignelse.

Återbesök hemma hos paret där mannen är förlamad 
sedan flera år tillbaka. Ett starkt möte där Guds omsorg 

och kärlek blev påtaglig.
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etta sker via nyhetsbrev och via stiftelsens sociala kanaler, såsom

 Facebook och via 
våra hem

sidor.

Sam
tycke

Insam
ling av personuppgifter sker genom

 sam
tycke. D

etta sam
tycke sker på flera olika sätt; 

genom
 e-post, besök i försam

lingar eller andra sam
m

anhang. D
et kan också ske genom

 
ifyllande av form

ulär på hem
sida eller på andra sociala m

edier.

Rättighet
G

ivaren har rätt till att ta del av den insam
lade inform

ation som
 berör denne, sam

t att få 
den raderad ur sam

tliga register, när denne så önskar.  

H
ur vi använder inform

ationen?
FTM

-M
ission kom

m
er aldrig att publicera, sälja, byta, hyra eller sprida nam

n (såvida de inte 
har getts just för offentliggörande), e-post, postadresser eller telefonnum

m
er till våra giva-

re. FTM
-M

ission kom
m

er att använda givares kontaktinform
ation (e-post och postadress) 

för dessa ändam
ål: 

• 
G

e kvitton för donationer, där givaren så önskar
• 

Tacka givare för deras donation
• 

Inform
era givare om

 kom
m

ande insam
lingar och andra aktiviteter

• 
Intern analys och registrering

• 
Kontakta givare om

 ändringar i denna policy

Vi respekterar givaren
FTM

-M
issions insam

lingsarbete är helt beroende av givares engagem
ang som

 genom
 

sin(a) gåva(or) och yttryckta vilja önskar stödja stiftelsens arbete. D
essa givare är viktiga och 

betydelsefulla och deras gåvor är en förutsättning för att stiftelsen ska kunna bedriva sin 
verksam

het. D
et är inte gåvans storlek som

 är avgörande för oss, alla gåvor, oavsett storlek 
har betydelse för stiftelsens arbete. 

G
ivaren ska kunna vara förvissad om

 att insam
lade m

edel används till det ändam
ål för vilket 

de sam
lats in, så kallat ”öronm

ärkta m
edel”. I stiftelsens nyhetsbrev fram

går det på inbetal-
ningskortet om

 den givna gåvan är öronm
ärkt, då givaren själv kan kryssa i gåvans slutliga 

ändam
ål. I annat fall överlåter givaren till stiftelsen att bestäm

m
a hur gåvan skall användas 

och var den bäst behövs. Likaså om
 givaren önskar ge sin gåva anonym

t, skall detta respekt-
eras. G

ivaren kan aktivt välja om
 den vill erhålla ett svarsbrev/tackbrev för gåvan den givit 

genom
 att kryssa i detta på inbetalningstalongen.

Finansiell inform
ation

FTM
-M

ission får främ
st gåvor via m

ånadsgivare, insam
lingsbrev, PayPal och Sw

ish. I någon 
m

ån genom
 högtids- och m

innesgåvor, testam
enten, kollekter sam

t från givares privata 
insam

lingar och initiativ. A
ll åtkom

st till givarens finansiella inform
ation är begränsad till 

professionell personal som
 behandlar dessa uppgifter. Inga sådana uppgifter ges till någon 

person, organisation eller grupp som
 inte behöver tillgång till dessa uppgifter. FTM

-M
ission 

använder endast online-tjänster vars betalningshantering anses säkra vad avser trygghet 
och gott rykte.

Rensningsrutiner
Rensningsrutiner är en sam

m
anställning över vilka register och system

 som
 FTM

-M
ission 

har i sin verksam
het, och som

 innehåller personuppgifter.

Typ
Lagringsplats

Syfte
U

trensningspolicy
Kom

m
entar

Bokföring
Fortnox (SPCS) sam

t på 
BG

-talonger
U

ppfylla lagkrav
Rensas efter 7 år i enlighet 
m

ed bokföringslagen.

Adressregister
Filem

aker, Lokalt 
Intranät

Veta vilka som
 är givare, 

utskick av inform
ation

Enligt givarens önskem
ål

Autogiro
Fortnox sam

t Bank-
G

irot

Autom
atisk överföring av 

donation enl. givarens egen 
önskan.

Enligt givarens önskem
ål

Fakturering
Fortnox sam

t W
ord

Veta vilka som
 faktureras

Rensas fortlöpande

G
åvoregister

Filem
aker, Lokalt 

Intranät
Statistik över gåvor

Enligt givarens önskem
ål

E-postlistor
M

olntjänst, Lokalt 
Intranät

För att kunna göra utskick 
av m

ail
Rensas fortlöpande

* Se nedan

Personaluppg.
Lokalt intranät, Fortnox

Adm
inistration som

 rör 
anställning, så som

 löneut-
betalning, skatte- sam

t 
pensionsbetalningar m

m
.

Rensas efter anställningens 
upphörande.

  * Avregistering av nyhetsbrev kan göras av den enskilde via en länk bifogad nyhetsbrevet.


