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Min önskan är att allt är väl 
med dig som läser detta 
nyhetsbrev. Vad som än 

händer i ditt liv, är Gud den som 
fortfarande har kontrollen. Han 
håller dig i sin hand och han håller 
sin beskyddande hand över ditt liv. 
I och igenom allt är vi omslutna av 
hans kärlek. Burna i hans hand. 
Ingenting skall kunna skilja oss ifrån 
hans kärlek. Detta vittnar Paulus om 
i Rom 8:38-39: ”Ty jag är viss om 
att varken död eller liv, varken änglar 
eller furstar, varken något som nu är 
eller något som skall komma, varken 
makter, höjd eller djup eller något 
annat skapat skall kunna skilja oss 
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
Herre.”

Först och främst vill vi rikta ett 
tack till alla som hört av sig till oss 
som familj eller till FTM-Mission 
med deltagande i sorgen efter Oliver 
Lindberg. Vi känner stor tacksamhet 
till alla som, på ett eller annat sätt, 
visat deltagande i sorgen. Tack också 
för minnesgåvor som kommit in till 
Olivers minne.

Med anledning av att min far, Oli-
ver, har fått flytta hem, vill vi tillägna 
detta nyhetsbrev till att hedra minnet 
av honom och hans missionsgärning. 
För Oliver var FTM-Mission hans 
livsverk. Han brann för att sprida 
evangeliet i alla dess många former. 
Hans hjärta och kärlek fanns hos fol-
ken i östeuropa och länderna bakom 
det som då kallades  för ”järnridån”. 

Det är knappast möjligt att i detta 
brev sammanfatta alla de år som 
Oliver var i aktiv tjänst. Det finns 
så mycket att berätta, så många 
historier att förundras över, där han 
fick vara ett redskap i Herrens tjänst. 
I det följande vill undertecknad för-
söka teckna en kort bild av ett liv i 
missionens tjänst. 

................................................... 
Jörgen Lindberg 
Missionsledare

Ett liv i evangeliets tjänst
Gud kallar till tjänst

Olivers kallelse till mission skedde redan 
1977. I den dåvarande Pingstförsamling-
en i Tranås, som gästades av en bulga-
risk pastor vid namn Haralan Popov. 
Haralan som suttit fängslad i drygt 13 
år för sin tro, vittnade om sina upplevel-
ser och om den kallelse som sedan dess 
funnits över hans liv att spridda Guds 
ord. Under detta möte upplevde Oliver 
ett starkt tilltal, som inte bara kom att 
förändra hans liv, utan hela hans familjs 
fortsatta liv.

Kort härefter började Oliver att på 
sin lediga tid resa för ECL (Evangelium 
till Kommunistländerna) som organisa-
tionen hette. Oliver arbetade vid denna 
tidpunkt som försäljare, men upplevde 
mycket snart att han skulle börja arbe-
ta på heltid. Från 1977-1984 arbetade 
Oliver för ECL. Han besökte länderna 
bakom järnridån, men reste också på 
kallelser till olika församlingar runtom 
i Sverige för att informera om arbetet. 

I sin bok ”Min resa - från busfrö till 
Missionär” skriver Oliver om denna 
tid då Gud kallade honom och Ulla in i 
missionens tjänst. Oliver skriver: 

”På kvällen den tionde januari, 
1978 gick jag därför till handling. 
Jag sa till Ulla att jag måste få 
reda på varför Gud kallat oss 
in i detta missionsarbete. Jag 
kommer därför inte att gå och 

lägga mig ikväll förrän Gud, på 
ett klart och tydligt sätt, visat 
mig varför han kallat just oss, 
och vilken inriktning arbetet 
härifrån Sverige skall ha. Jag går 
ner i gillestugan och kommer inte 
upp och lägger mig förrän jag fått 
klara instruktioner från Herren. 
Mitt beslut var bergfast. Inget 
kunde stoppa mig den kvällen.” 

Oliver beskriver också i boken hur han 
denna natt, i en vision från Herren, i 
sin ande, förflyttades från land till land 
i de då kommunisstyrda länderna. Hur 
pastor efter pastor, ropade till Herren 
om hjälp.  Oliver skriver vidare: 

”Plötsligt förflyttades jag och 
bilden jag såg i mitt hjärta 
förändrades. Jag förstod att jag 
befann mig i Polen. Där upplevde 
jag hur samma bön om hjälp 
ropades ut av en Herrens tjänare.

Detta upprepades sedan i Öst-
tyskland, Tjeckoslovakien, 
Ungern, Rumänien, Bulgarien, 
Jugoslavien, Albanien och slut-
ligen också i Kina. Överallt 
upplevde jag samma sak, hur en 
Herrens tjänare, med hög och 
ljudlig stämma, ropade till Gud 
om hjälp.

Herrens Ande hade på något 
förunderligt sätt tagit mig med 
på en resa genom hela den 

Oliver Lindberg förkunnar i Filadelfiaförsamlingen i Oradea, Rumänien. Medaljen fick 
Oliver ta emot för sina humanitära insatser i Polen. 



kommunistiska världen. Lika plötsligt som det 
började, lika plötsligt var jag tillbaka i gillestugan. 
Jag grät som ett litet barn. Jag var också, som du 
förstår, oerhört skakad av upplevelsen.” 

Detta, tillsammans med flera andra upplevelser, blev start-
skottet för en lång missionsgärning.

 
FTM-Mission

Men så 1984 upplevde Oliver att Gud manade dem att 
lämna ECL för att  att starta en ”egen” missionsorgani-
sation. Detta kom att bli startskottet för FTM-Mission. 
Trots en mycket oviss framtid, skulle Gud mycket snart 
visa att den han kallar, den rustar han också till tjänst.

Det samlade kapitalet vid denna tidpunkt utgjordes av 
en tryckpress och en svart fåtölj i läder, en möbel som 
fortfarande finns i missionens ägo. 

Under Olivers ledarskap kom organisationen under 
hela 80- och 90-talet att växa. Under denna period skick-
ades oerhörda mängder nödjälp, framförallt till Polen men 
också Rumänien. Under de tidiga åren, från tiden under 
ECL och fram till kommunismens fall, kom mycket av 
arbetet att handla om spridandet av Biblar och kristen 
litteratur. Redan 1989 startades ett projekt som hette ”Sig-
nera din egen Bibel” som syftade till att sprida 1 000 000 
signerade Biblar till det sovjetiska folket. FTM-Mission 
startade under dessa år flera tryckerier runt om i Europa. 
Ett av dessa finns fortfarande kvar i Oradea. Målsätt-
ningen med dessa tryckerier var att hjälpa de troende och 
den evangeliska kyrkan med kristen litteratur. Under åren 
har en mycket stor mängd Biblar och Nya Testamenten 
smugglats in till länderna bakom järnridån. Också från 
det tryckeri som fanns på FTM-Mission har under åren en 
stor mängd litteratur tryckts och spridits. Värt att notera 
är att teologie doktor Alf Lindbergs bok Trons Budskap 
översattes till polska och trycktes i missionens tryckeri. 
Under åren har också många pastorskonferenser hållits, 
både i Polen och i Rumänien. Ekonomiskt underhåll har 
förmedlats till pastorer i de länder som FTM-Mission varit 
verksam. Allt detta har sin grund i den vision som Oliver 
fick ta emot.

Olivers missionsgärning
Gud kallade en möbelförsäljare och försäkringstjänsteman 
till tjänst i sitt rike. Oliver var ett levande bevis på att den 
Gud kallar, den rustar han för uppgiften. 

Oliver var en visionär, driven och målmedveten i det 
han tog sig för. Givna löften infriades. Han levde och 
praktiserade den tro som Guds ord talar om. Guds ord 
var hans ledstjärna, grunden för det som kom att prägla 
hans liv och hans tjänst. Hans starkt personliga nyhets-
brev med undervisning, där han på ett personligt sätt 
delade sin tro och sina andliga upplevelser, men också de 
projekt som kom att bli missionens kallelse och uppdrag, 
kom med åren bli starkt förknippade med FTM-Mission. 
Mycket snabbt blev Oliver älskad och omtyckt både som 
människa och förkunnare, i både Polen och i Rumänien, 
där de troende tog honom till sitt hjärta. Olivers kärlek för 
de östeuropeiska folken kom att prägla hans liv och hans 
gärning. Också hans kärlek till människor rent allmänt. 
Hans givmildhet och kärlek kom genom åren att beröra 
många människor som kom i hans väg. 

Framför allt så tog Oliver sin kallelse på allvar. Han 
gjorde sig tillgänglig för den helige Andes tilltal. Detta 
föranledde honom att skriva det som blev häftet ”Att 

Oliver träffade flera stora förkunnare. Här tillsammans med John och 
Dodie Osteen, pastorspar i Lakewood Church, Houston, Texas.

Utlastning av tryckeriutrustning från vårt tidigare kontor i Tranås. 

Under framförallt 80 och 90-talet fick Oliver ta emot flera utmärkelser 
för sitt humanitära arbete i Polen.

Blaj, Rumänien. Resterna av församlingens lokal ligger upptravade 
bakom Oliver. Det är -10 grader, gudstjänsten varade i 3 timmar.



Läs om månadens projekt på sista sidan!Riv av längs den perforerade kanten!

samarbeta med den helige Ande”. En 
skrift som på ett praktiskt sätt lyfter 
fram betydelsen och nödvändighten av 
att lyssna till Guds röst och att agera på 
andens tilltal.

Det fanns hos Oliver en andlig 
känslighet som kom att starkt beröra 
hans liv och hans tjänst, men också de 
människor som kom i hans väg. Kallel-
sen och tron blev hans passion. Många 
kan vittna om hur Oliver kontaktat dem 
vid, för dem avgörande tidpunkter, för 
att vägleda och uppmuntra. Lika starkt 
levde nödvändighten av att förlåta. 
Om detta skriver Oliver i sin bok ”Min 
Resa” där han öppenhjärtligt skriver om 
förlåtelsens betydelse. Paulus skriver i 
2 Tim 4:7 ”Jag har kämpat den goda 
kampen, jag har fullbordat loppet, jag 
har bevarat tron.” Paulus vittnesbörd 
blev också Olivers. 

Med humor öppnade han hjärtan, det 
bästa gav han bort. Han stod för det 
han lovat andra, var generös och äls-
kade Jesus. Han skrev först när han fått 
ett ord från Gud och valde omsorg och 
eftertanke i det han sa. När han hade 
det svårt och tungt ringde han och upp-
muntrade andra. Förlåtelse var hans 
hjärtas budskap och hans längtan var 
att vara ledd av Guds Ande, andra till 
hjälp och stöd. Han trodde Gud om 
stora saker och var väl sedd och respek-
terad bland dem som stod i ledning av 
stad och land. Han kunde vara mycket 
seriös i det han sa och gjorde, samtidigt 
som han med glimten i ögat kunde vara 
befriande rolig. Han åt ”Polly” en näve 
i taget och bestämde sig för att vara på 
”ett fruktansvärt bra humör”, oavsett hur 
han mådde till kropp och omständig-
heter. Han lät mig välja säng först när 
vi var ute på våra gemensamma resor i 
land och fjärran och han frågade Gud 

vad han skulle 
säga till dem 
han stod inför. 
Många är de 
ing r ip anden 
av Gud som 
vi fick se och 
med Gud var 
allting möjligt. 
Han kämpade 
tappert de se-
naste 24 åren och i slutet längtade han 
hem till Gud. I ett av våra tidiga mor-
gonsamtal, när han var utvilad och fylld 
av kraft, sa han: ”När jag kommer till 
himlen ska jag bo på Glädjegatan 1”. Nu 
har han flyttat och jag ser fram emot att 
träffa honom igen sådan han var i sin 
krafts bästa dagar. En sak är säkert, nu 
skrattar änglarna i himlen.

   Paul Forsén 
 

Minnesord

Också införd i tidningen Världen Idag.

Oradea, Rumänien.
Våren 2007 invigdes 
Tonårshuset av 
Oliver & Ulla 
Lindberg. Ett hus 
som donerats av 
FTM-Mission till 
Caminul Felix. 

Tisdagen den 2 april 
hölls i Brunnspark-
skyrkan i Tranås 
begravningsguds-
tjänst för Oliver 
Lindberg. Förättare 
var pastor Daniel 
Alm. En personlig 
reflektion hölls av 
pastor Sam Smuck-
er, USA. 
Gudstjänsten präglades av hopp och 
av ljus, även en smula skratt. 

Den efterföljande minnesstunden 
blev också en tid då Olivers liv hedra-
des med flera gripande tal. Oliver vilar 
på Nya Griftegården i Tranås.

Oliver Lindberg förd till sista vilan
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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.

Som många känner till stödjer vi 
en del projekt mer regelbundet. 
I Rumänien arbetar vi tillsam-

mans med bland annat Löftenas 
Barn, som gör en god insats för de 
romska barn som finns i området 
kring Oradea, Rumänien. Med ett 
fokus på att lära sig läsa, skriva och 
räkna. Den kristna prägeln är stark. 
Bibelundervisning och kristna sång-
er står högt på agendan. Ett viktigt 
och betydelsefullt arbete. 

I Moldavien finns vårt brödprojekt 
som är i behov av ett regelbundet 
stöd. Även matpaketen som delas 

ut till behövande familjer. Dessa 
båda projekt är viktiga och betydel-
sefulla. De andra fasta projet som 
vi regelbundet stödjer finner du på 
talongen. Vi tar tacksamt emot din 
gåva till förmån för något av dessa 
projekt. Tack för din gåva och din 
insats! 

Önskar du fortfarande ge en gåva 
till Olivers minne finns den möj-
ligheten kvar. Skriv då det på den 
tomma raden.

Tack för ditt stöd!

MIN RESA - Från busfrö till missionär
Vi vill påminna dig som läser våra nyhetsbrev om 
att Oliver Lindbergs bok fortfarande finns att köpa. 
Boken handlar om Olivers uppväxt och hur Gud 
kallade honom till tjänst. 

189:- /inkl porto
Vid eventuell beställning, ring 0140-31 13 21 eller maila info@ftm-mission.org

Annonsera i nyhetsbrevet
Vill du annonsera? Möjlighet 
finns att sätta in en annons . 
Hör gärna av dig om intresse 
finns.


