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Så har vi då nått fram till 
mars månad. Efter några 
dagar med fint vårväder slog 
vintern till med full kraft 

idag. Den så efterlängtade våren 
verkar dröja ytterligare en tid. Som 
vi skrev om i förra månadens brev 
skulle detta nyhetsbrev komma att 
se annorlunda ut. Resultatet håller 
du nu i din hand. Innehållsmässigt 
hoppas vi att du ska känna igen dig, 
men att det utseendemässigt skett en 
förändring. 

Vi vill tro att detta, för oss nya 
sätt att presentera missionens ar-
bete, skall upplevas som positivt 
av dig.

I det här nyhetsbrevet delar vi med 
oss av en hälsning från pastor Popa 
i Rumänien, en av de pastorer vi 
är med och understödjer. Trots ett 
ganska komplicerat hälsotillstånd, 
förenat med mycket smärta, gör 
Pastor Popa ett stort arbete i de tre 
församlingar han tjänar. Vi kommer 
också med nyheter som berör oss 
som familj. I början av mars fick 
Oliver Lindberg, FTMs grundare, 
hembud. Du kan läsa om vad Ulla 
Lindberg skriver i en hälsning till 
dig som får våra nyhetsbrev. Vi 
kommer också med information 
om situationen omkring Valentina. 
Tack för de gåvor som kommit oss 
till del under den gångna perioden. 
Är du i behov av förbön, välkom-
men att höra av dig.

............................................... 
Missionsledare 
FTM-Mission

Den helige Ande är fantastisk. 
För den troende är den en 
oerhörd tillgång. Gång på 
gång förundras jag över hur 

Guds Ande kan leda våra tankar och 
vårt sätt att handla. Hade för en tid se-
dan en sådan upplevelse som jag kanske 
kan få anledning att återkomma till. För 
några dagar sedan bläddrade jag bland 
våra gamla nyhetsbrev. Jag hittade då en 
text som min pappa, Oliver Lindberg,  
skrev i ett nyhetsbrev i september 1985. 
Det Oliver skriver känns lika aktuellt 
idag som då. Oliver skriver:

I vårt dagliga liv ställs vi ofta 
i situationer där vi behöver en 
hjälpande hand. Ofta vänder vi 
oss till våra närmaste eller till vår 
direkta omgivning. Från dessa 
människor runt omkring oss 
inhämtar vi råd och anvisningar 
på hur vi skall handla i den 
uppkomna situationen.
Det är inte fel att göra så. Det 
blir ofta fel om vi vänder oss    
till människor som inte har en 
levande tro på Gud och som 
inte har Jesus som Herre i sina 
hjärtan. De råd vi får från sådana 
människor är då baserade på 
mänsklig grund eller mänskligt 
förstånd. Vi som är kristna står 
dock i en helt annan situation än 
dessa som INTE har Jesus Kristus 
som HERRE i sina liv.

Många gånger har jag stått i 

sammanhang där jag omedelbart 
har behövt klara besked. Det kan 
ha varit  vid en  gränskontroll, 
eller  någonstans i ett främmande 
land eller i ett själavårds samtal. 
INGEN har funnits till hands 
att fråga.

VAD GÖR MAN DÅ?????
Jo, som kristen, vänder jag mig 

till JESUS som bor i mig.  Han 
finns där.  Han vill verka igenom 
mig. Han vill att jag skall leva 
Hans liv. I en situation som ovan 
då vänder jag mig  till Honom.  
Jag beder i mitt hjärta och då har 
jag ALLTID fått svar.

Svaret har kanske inte alltid 
varit i linje med vad jag tänkt, 
men när jag följt de andliga 
impulser Jesus gett mig, har 
det fram till denna dag alltid 
gått bra. Du som ofta har 
svårigheter i Din tankevärd, i Din 
omgivning, på Din arbetsplats. 
Börja kommunicera med Jesus i 
Ditt hjärta så skall Du se vad som 
kommer att inträffa. Svaren Du 
får, kommer att hjälpa dig. Jesus 
är Herre och han vill hjälpa dig 
oavsett situation du befinner dig 
i. Pröva och du skall få se. Du 
kommer att bli förvånad över hur 
han vill hjälpa dig. 

Låt dessa ord få leda oss  i vår vardag 
och vara öppna för den helige Andes 
impulser. Låt oss gå med den helige Ande 
i vår vardag.

Florin Popa talar under en evangelisationskampanj i Kulturhuset.

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en 
QR-kodsläsare som hämtas från din appbutik.



Jag vill önska er ett gott nytt år till 
bredden fyllt med Andens frukter. 
Jag vill önska er alla god hälsa och 

glädje. Jag hade hoppats kunna skriva 
till er i början av detta år, men mitt häl-
sotillstånd och en full almanacka gjorde 
inte detta möjligt. Därför kommer min 
hälsning nu istället. Min familj mår bra 
och vi tackar Gud för hans omsorg. Det 
gångna året har verkligen välsignats av 
Herren som bistod oss varje dag. De 
sista månaderna av året var extra hek-
tiska då vi hade flera kampanjer. Men 
jag har även haft flera begravningar som 
har lagt till ytterligare arbete. Till saken 
hör att många av dessa samlingar hålls 
utomhus, vilket gör det extra påfrestan-
de. Jag är därför extra tacksam att min 
hälsa stod mig bi. Julens program var 
en välsignelse. 

I Tinca där jag tjänar, hade vi ett stort 
julevent i Kulturhuset precis innan jul. 
Mer än 300 människor kom för att höra 
julens budskap. Det var helt fullsatt i 
salongen. Stadens borgmästare tillsam-
mans med viceborgmästare deltog i sam-
lingen. Det var ett fantastiskt program. 
Likaså i Spinus hade vi ett fantastiskt 
program med ett 40-tal barn som kom 
för att fira in julen. Nästan alla barn 
kommer från icke kyrkliga samman-
hang. En del kom i sällskap med sina 
föräldrar. Detta var en stor glädje   för 

församlingen.  Jag har också lyckats med 
att samla in en del pengar till julpaket för 
barnen i de tre församlingar jag tjänar.  
Det blev 80 paket. 

Detta år önskar vi skall vara väl-
signat av Herren.  Närmast väntar 
en tre dagars kampanj i den romska 
församlingen. Under februari kommer 
vi ha kampanjer även i de andra för-
samlingarna. Vi vill förkunna Guds ord 
i församlingarna. När jag tittar tillbaka 
kan jag se hur Gud på olika sett arbetat 
i församlingarna. Resultatet jag ser är 
fantastiskt. Men mycket av detta hade 
inte varit möjligt utan ert stöd. Jag vill 
att ni skall veta att jag, men också min 
familj är mycket tacksamma för ert stöd, 
men också de olika församlingarna. Att 
nå dit vi gjort i församlingarn hade varit 
mycket svårt utan ert stöd. Min familj 
gläds över det och tackar er.  Tack för 
ert stöd i bön, vi beder för er också. Jag 
är tacksam för att kunna tjäna Gud till-
sammans med er. Jag ber speciellt för de 
människor som gör det möjligt för mig 
att kunna fortsätta min tjänst.

  Er tillgivne
     Florin Popa, pastor

Evangeliet förkunnat i juletid

Många människor fick höra evengeliet och fick en fin jul tackvare församlingarnas olika 
arbete som leddes av pastor Popa.

På gator av guld...

Tidigt lördagen den 2 mars fick 
Oliver, min älskade make, vår far, 
morfar, farfar och svärfar flytta 

till sitt himmelska hem. In i det sista, 
till sitt sista andetag, fick han vara ett 
vittnesbörd om den tro som burit honom 
under alla år. Hans rum var fyllt av frid 
och hopp. 



Under de tre senaste veckorna var han 
mer trött än vanligt och sov mycket. 
Det fanns dock inga tecken på att något 
utöver det vanliga hade inträffat, bara en 
stor trötthet. Jag satt hos honom varje 
dag under de sista två-tre veckorna och 
så gott det gick ge honom allt jag kunde 
av kärlek och fysisk beröring. Jag är 
säker på att han förnam att jag var hos 
honom, även om vi inte kunde kommu-
nicera genom ord. Under de sista två 
veckorna såg vi flera tecken på att Oliver 
var redo att möta sin Frälsare som han, 
av hela sitt hjärta, älskat och tjänat un-
der sitt liv. Vi har vandrat tillsammans 
under mer än 53 år och nu är jag så 
innerligt tacksam att jag hade förmånen 
att få vara vid hans sida och hålla hans 
hand ända till hans sista andetag.



Det tomrum han lämnar efter sig är 
obeskrivligt stort. Vidden av det förstår 
vi nog ännu inte fullt ut, men vi känner 
samtidigt tacksamhet över att hans 
kamp nu är över.

Ett stort tack till alla som under åren 
har bett för Oliver och oss som familj 
och som varit ett fint stöd för oss.

    Ulla



Till minne av Oliver

Till minne av Valentina

Strax efter att vi färdigställt förra 
månadens nyhetsbrev nåddes vi av 
den tragiska nyheten att Valentina 

somnat in. Våra tankar finns med bar-
nen och Ivan 
som stod Va-
lentina när-
mast. Det är 
naturligtvis 
mycket tra-
giskt att vi 
inte förmåd-
de att rädda 
hennes liv, 
vår ansträng-
ning kom för 
sent. Redan 
då vi mötte 
henne för första gången, anade vi att 
det kunde vara så, men vi tog henne till 
vårt hjärta. 

Då vi känner ett fortsatt engagemang 
för de tre barnen har vi varit i kontakt 
med Ivan, som haft en relation till Va-
lentina. Ivan har känt Valentina sedan 
barnsben, men i vuxen ålder kom de 
ifrån varandra. Ivan skriver i sitt brev 
till oss att Valentina för ca sju år sedan 
sökte upp honom. Valentina berättade 
om att hon levt ett svårt och trassligt liv. 
De fann kärlek och stöd i varandra och 
inledde därför en relation. Livet blev 
bättre för dem båda och barnen börja-
de kalla honom för deras pappa. Ivan 
verkar ha en fin relation till dessa barn 
idag. I sin hälsning till oss skriver Ivan 
att hans barndomskärlek bokstavligen 
dog i hans armar. 

Ivan skrev till oss för att tacka för 

det stöd som Valentina fick ta emot. Han 
skriver: ”Efter att vi begravt Valentina 
hade jag under flera dagar svårt att samla 
mina tankar för att skriva och tacka er. 

Ert stöd har 
varit en hjälp 
för oss under 
en mycket 
svår tid. Ef-
ter ditt besök 
hemma hos 
Va l e n t i n a 
pratade hon 
mycket om 
dig. Jag är så 
oerhört tack-
sam för det 
ni gjort. Gud 

sände dig till oss under en mycket svår 
tid. Gud såg vår kamp och han skickade 
dig utan att vi bett om någon hjälp. Må 
Herren bevara och beskydda dig!” 

Vad händer nu?
Vi undersöker nu vad som kan göras 
för att underlätta för familjen som finns 
kvar. Med de pengar som vi fått ta emot, 
som öronmärkts för Valentinas vård,    
vill vi så långt det är möjligt försöka un-
derlätta för barnen och Ivan som nu tar 
sig an dessa barn. Vid mitt nästa besök 
hoppas jag kunna ordna ett möte med 
Ivan för att undersöka saken närmare. 

Vi vill rikta ett tack till dig som tagit 
Valentina till ditt hjärta och varit med 
och gett pengar till förmån för hennes 
behandling. Tack för din insats! Läs om månadens projekt 

på sista sidan!

Riv av längs den perforerade kanten!
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Ge din gåva med din 
mobiltelefon!

Nu kan du ge din gåva direkt med din 
smarta telefon via SWISH. I den senaste 
versionen av Swish finns möjlighet att 
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.

Gör så här:
1.  Öppna SWISH-appen.
2.  Klicka på kameraikonen i vänstra 

hörnet.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

Med anledning av Oliver Lindberg, FTM-Missions grundares bortgång, vill 
vi ge möjlighet att ge en minnesgåva till förmån för FTM-Missions arbete. Ett 
missionsarbete som låg Oliver varmt om hjärtat, i mer än 40 år. Vi vet att en 
gåva till arbetet skulle glädja honom mycket.

FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro. 
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja missionens 
arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs automatiskt 
från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden. Mer infor-
mation hittar du på vår hemsida, eller hör av dig till oss om 
du har ytterligare frågor.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare 
vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar 
kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som anhörig 
inför dessa frågor. Det går att också ge en gåva anonymt. 

En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i 
det arbete vi bedriver. 

För oss är det en stor förmån att få stå som mottagare vid en testaments-
skrivning eller annan typ av donation. Välkommen att höra av dig om du har 
funderingar omkring dessa frågor.

Fast Givartjänst


