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September månad är här och 
med det inleds hösten. Hösten 
har sin tjusning och uppskattas 

av många. Årstidernas växling är på 
många sätt likt vårt eget liv. Vi går 
igenom olika ”säsonger”. Det är höst 
och vår, sommar och vinter också i 
vårt eget liv. Mörker och ljus, lika 
så. Vi lever sällan i en oföränderlig 
situation, där allt är statiskt. Livet 
skiftar ständigt.  Ibland är det upp 
och ibland är det ner. Hur klyshigt 
det än kan låta, så är tron som vi 
äger i slutänden det som bär oss 
igenom dessa skiftningar. Det som är 
trösterikt att veta, då vi går igenom 
livets olika skiftningar, är att Gud 
alltid är densamme. Hos honom 
finns inga skiftningar. Guds ord säger 
i Hebréerbrevet 13:8 ”Jesus Kristus 
är densamme i går och i dag och i 
evighet.” 

När livet är skört och bräckligt 
är det oss till tröst att veta, att hos 
Gud finns inga skiftningar. Han är 
klippan, den fasta, stadiga som ald-
rig rubbas. Årstidernas växlingar 
kan vi inte göra någonting åt, de 
kommer och går, men Gud kan vi 
alltid komma till. Han är är trofast!

I detta nyhetsbrev skriver vi om 
den senaste resan till Moldavien 
som skedde den senare halvan av 
augusti. Med på resan var tre per-
soner som skulle ansvara för det 
dagkollo som vi anordnar för barn 
varje år. Två var gamla i gemet, Va-
nessa och Gigi, som rest från USA 
för att genomföra dagkollot. Från 
Sverige hade undertecknad med 
Carina Bergman, barn och famil-
jepastor i Brunnsparkskyrkan i 
Tranås. Det var hennes första besök 
i Moldavien. Vi fick några fina da-
gar tillsammans. Läs mer om detta i 
texten här brevid. 

Vi vill också passa på och tacka 
för de gåvor vi fått ta emot under 
den gångna månaden. Tack också 
för förbön för oss och arbetet. Din 
insats betyder oerhört mycket för 
oss och dem som vi hjälper.

Under senare delen av augusti 
åkte jag och tre stycken till 
Moldavien för att genomföra 

ett dagsläger för barn i åldrarna 7-13 
år. Under flera år har vi i august styrt 
kosan till våra vänner i Glodeni för att 
tillsammans med församlingen satsa 
några dagar på barnen som finns med i 
församlingens arbete. 

Åter igen påminns jag av vikten av 
att återkomma, att hänga i, för att få se 
resultat av vårt arbete. När jag tänker 
tillbaka på de år vi arbetat tillsammans 
med församlingen, blir jag rörd och 
mycket tacksam. Den mängd barn som 
församlingen har regelbunden kontakt 
med, är idag omfattande för att vara i 
ett så pass litet samhälle. Barnen repre-
senterar ett antal familjer som på ett 
eller annat sätt relaterar till församling-
en. Det jag slogs av under dessa dagar 
är den trygghet som denna plats både 
utstrålar och representerar. Även om 
aktiviteterna riktade sig till lite yngre 
barn, hade vi ett helt gäng med äldre 
ungdomar som fanns med på samling-
arna. Några fungerade som hjälpledare 
och gjorde ett fantastiskt arbete. 

Barnsamlingarna
Under fem förmiddagar samlade vi ett 
varierande antal barn till församlingen. 
Första dagen kom ett 40-tal barn. Sista 
dagen hade antalet ökat till drygt ett 80-
tal barn. Dagarna inleddes med ett kort 
gympapass, där barnen fick möjlighet att 
röra på sig innan vi startade samlingen. 

Temat för veckan var Daniels liv. Daniel 
tillsammans med sina tre kompisar, Sad-
rak, Mesak och Abednego fick stå som 
förebild för hur det är att vara ung idag. 
Vi fick följa dessa tre kompisar och ta 
lärdom av deras liv. Att våga stå för sin 
tro, att inte acceptera att man mobbar 
eller talar illa om varandra, var några 
av de saker som vi samtalade om. Un-
dervisningen varvades med sånger och 
lekar och samlingarna varade i ca två 
timmar. När samlingen var slut, hade 
vi förberett olika stationer med pyssel-
aktiveter för barnen. Men också fri lek 
och bollspel stod på agendan. Allt blev 
mycket uppskattat och barnen verkade 
att trivas mycket bra. 

Då det var fjärde året som vi an-
ordnade denna form av läger, finns det 
redan en relation till många av bar-
nen. Det förtroende som byggts upp 
över flera år, verkar nu fungera som en 
”bro” för  det som är anledningen till 
att vi ordnar dessa läger. Vår bön och 
önskan är att dessa barn skall få upple-
va vad en personlig tro på Gud innebär. 

Fredagens sista samling ville vi tyd-
liggöra detta lite extra, varför vi gjorde 
frälsningsinbjudan extra tydlig, att det 
var ett personligt beslut. Av de 80-talet 
barn        som fanns i lokalen, gick mer-
parten fram för förbön när inbjudan 
kom. Det var mycket rörande att se, att 
dessa barn, trots viss språkförbistring 
och behovet av tolk, ändå hade förstått 
vad vi ville förmedla. Många barn var 
rörda till tårar och bad tyst med i fräls-

Merparten av de barn som kom till lägret samlade till en gruppfotografering.



ningsbönen. Många stod kvar efter att 
bönen var avslutad, märkbart tagna av 
stundens allvar. Vi känner stor tack-
samhet för det som vi fick vara med 
och uppleva tillsammans med dessa 
barn. Ingen var oberörd av stundens 
allvar. Även om alla kanske inte riktigt 
förstod innebörden, vet vi att det ord 
som såtts kommer att bära frukt. Den 
skörd vi fick bärga den här veckan har 
mognat under flera år. Innan det var 
dags att skicka hem alla barn, delade vi 
ut en påse, en ”goodie bag”, med oli-
ka småsaker till barnen. Den innehöll 
naturligtvis svenskt godis som upp-
skattades av alla. Innan alla barn gick 
hem, såg vi till att de fick ett varmt mål 
mat i magen. FTM-Mission vill rikta 
ett särslikt tack till Brunnsparkskyrkan 
som medverkat till att Carina kunnat 
avsätta tid för dessa barn. Vi vet att 
hennes engagememang har ett evighets-
värde i dessa barn. 

Gudstjänster och hembesök
Församlingen har ett aktivt gudstjänst-
liv. Varje vecka samlas man till guds-
tjänst flera gånger i veckan. Vanligtvis 
onsdag, fredag och söndag. Det som blev 
så påtagligt under den här resan var alla 
nya ansikten. Möteslokalen var nästan 
fylld vid samtliga tillfällen. Söndagens 
gudstjänst är den som dröjt sig kvar. Då 
hade församlingen utlyst dop i vatten. 
Sju personer hade bestämt sig för att gå 
dopets väg. En av dessa var Vladimir, 
som vi skrivit om tidigare och som nu 
fått sin efterlängtade protes. Det blev 
lite av ett äventyr innan han hade klivit 
ner i den tunna som ställts in i lokalen. 
Glädjen var stor i församlingen över 
dessa sju som nu låtit döpa sig. Det är 
ju förenat med mycket glädje när någon 
låter döpa sig. 

Under ett par eftermiddagar gjorde 
vi hembesök hos ett 10-tal familjer och 
hade då med oss matkassar. Det blev 
några fina återseenden hos människor 
vi besökt tidigare år. Vi kom med en 
hälsning om att de inte är bortglömda, 
att vi beder för dem och deras situation.

De flesta som vi besökte är sjuka, en 
av dem, en kvinna i 60-års åldern, låg 
på sin dödsbädd. Det man önskar mest 
av alla är att få vara frisk, att bli svårt 
sjuk innebär mycket lidande. Trots svå-
ra sjukdomar, möter vi ändå människor 
som utstrålar glädje och tacksamhet. 
En av dessa är 47-åriga Sasha, som li-
der av en utvecklingsstöring. Sasha bor 
hemma tillsamans med sin mor som tar 
hand om honom. Det blev ett möte vi 
sent skall glömma. Vi riktar ett tack 
till Gud för det han gjorde under den 
vecka vi besökte församlingen.

Det fantastiska 
team som höll 
ihop veckan. 
Längst till höger, 
tolken Oxana.

Godispåsar som 
skall delas ut.

Många barn kom till samling-
arna. Dagen avslutades med 
ett mål mat som uppsattades 
av alla barnen.

Många roliga aktviteter 
fanns att göra efter att 
samlingen avslutats.

Dopkandidaterna. En av 
dem var Vladimir.

Vi bad för en 
kvinna som var 
mycket sjuk. 
Förlamad och 
kunde varken 
äta eller dricka.

Vadimir bekän-
ner sin tro på 
Jesus innan han 
döps till Kristus.

Sasha blev 
mycket glad att 
vi kom.

En nästan fullsatt kyrka. Många nya ansikten. På banderollen står det 
”Gud är kärlek” vilket många fick uppleva den här veckan.



Ljudanläggning CBEE

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

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.

Östeuropeiska Bibelskolan
FTM-Mission har under gan-
sa många år stöttat skolan 
ekonomiskt, men även genom 
att bygga två radiostudios. 
Nu har skolan byggts ut för 
att kunna erbjuda sina elever 
ett bra boende. I skolans 
utökade lokaler finns också 
en större gudstjänstlokal. 
Tanken är att inte bara ut-
nyttja den för skolans behov, utan att 
den även skall fungera som en allmän 
mötes- och gudstjänstlokal.  

FTM-mission känner att vi vill 
vara med och stötta skolan i denna 
satsning och har beslutat att hjälpa 
till med kostnaderna för en ljudan-
läggning. För att Guds ord ska kunna 

förkunnas genom tal och sång, be-
hövs det en bra anläggning som kan 
tjäna både skolans ungdomar, men 
också de allmänna gudstjänsterna. Vi 
vore tacksamma för ditt stöd. Beräk-
nad budget är ca 25 000 kronor. Tack 
för ditt stöd!

Valentinas barn
En kort uppdatering om Valentias barn. 
Valentina var svårt sjuk i underlivscan-
cer, men avled i början av året. Vid vårt 
besök i Moldavien träffade vi Ivan, som  
inte är barnen biologiska pappa, men 
som nu inlett en process för att adoptera 
dessa tre syskon. 

Vi har tidigare skrivit att vi vill stöt-
ta barnen med de pengar som finns 
kvar av det som samlades in till förmån 
för Valentina, men som aldrig kom att 
utnyttjas. Vid vårt möte med Ivan be-
slutade vi oss för att stödja följande tre 
saker: Då huset inte har något varmvat-
ten, installeras en varmvattenberedare 
och vi färdigställer badrummet. Det är 
viktigt att det går att bo i huset med 
tre tonåringar. Vi kommer också att be-

kosta utrustning för den äldsta flickan, 
Nastea, som nu påbörjar sin frisörsut-
bildning. Det handlar om kammar och 
saxar och allt annat en blivande frisör 
kan behöva. Vi kommer även att skicka 
alla barnen till tandläkaren för genom-
gång av deras tänder. 

Vår önskan är att kunna stötta Ivan 
i sin behjärtansvärda insats för dessa 
tre föräldralösa barn.

Löftenas Barn

Sami Mitra tillsammans med barn som 
kommer till cenrat i Cheriu.

Sommaren närmar sig sitt slut och det 
är dags att återgå tilll de mer vardagliga 
sysslorna. På bilden syns de barn som 
kommer till centrat i Cheriu utanför 
Oradea. 

Löftenas Barn är en verksamhet 
som syftar till att stötta romernas roll 
i samhället, samtidigt som de arbetar 
för romers rätt och att ge barnen en 
god kristen grund att stå på. En an-
nan viktig del av arbetet är att stödja 
barnen i deras skolgång. Ge dem hjälp 
med sina läxor. Att kunna läsa, skriva 
och räkna är grundläggande kunska-
per som krävs för att kunna klara sig 
i det rumänska samhället. Stöd gärna 
Löftenas Barn med en gåva.
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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.

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 kvarlåten-
skap. Eller står du som anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge 
en gåva anonymt. 

En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört 
mycket i det arbete vi bedriver. Välkommen att höra av dig om du har 
funderingar omkring dessa frågor.

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

Fast Givartjänst

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

Den här månaden vill vi samla in pengar till förmån för 
Östeuropeiska Bibelskolan och den satsning skolan gör 
för framtiden. Vårt bidrag blir att installera en ljudan-
läggning i samlingslokalen. Anläggningen blir både en 
tillgång vid utbildningen och för den gudstjänstfirande 
församlingen. Tack för ditt stöd!


