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Julen kom till Löftenas BarnVi tackar Gud för det år som vi 
precis lämnat bakom oss. Ett 
år som visserligen inte varit 

likt något annat år, men där Guds 
trofasthet står fast. Nu är det ett 
nytt år och vi kan så smått se ljuset i 
tunneln, då vi nu har ett vaccin som 
kommer bli till stor hjälp i kampen 
mot detta virus. 

Än är det för tidigt att säga något 
om när det är möjligt att börja resa 
igen. Det är flera saker som behöver 
falla på plats för att det skall kännas 
tryggt att ge sig ut. Att själv vara vac-
cinerad kommer vara ett krav, också 
att de länder vi besöker har smittan 
under kontroll, samt att kravet på 
karantän tas bort för utländska be-
sökare. Gränsen till Moldavien är 
fortfarande stängd för utlänningar, 
varför det inte är möjligt att besöka 
landet. Både Rumänien och Molda-
vien kämpar också med höga infek-
tionstal och hög belastning i vården. 
Kanske att det mot sensommaren 
kan bli möjligt att göra en resa. Det 
ligger i Guds hand och vi följer ut-
vecklingen på nära håll. 

Vi ser fram emot ett intressant år. 
Vi upplever att det finns mycket att 
göra och vi ser också att hjälpbeho-
ven kommer att öka, inte minst ef-
ter att pandemin dragit bort. Redan 
nu märker vi av detta. Under julhel-
gen blev vi kontaktade av vår tolk 
i Moldavien, som via nära vänner 
uppmärksammats på en familj som 
på grund av pandemin, riskerade bli 
vräkta från sin lägenhet. Familjen, 
med fem små barn och ett sjätte på 
väg, bor i en enrummare på några få 
kvadratmeter. Vi beslutade att hjälpa 
familjen med den upplupna hyran, 
samt att vi hjälper dem under de för-
sta månaderna detta år. Detta för att 
de inte skall hamna på gatan. Vår 
tolk har, genom sina vänner, kunnat 
köpa mat till familjen som räcker ett 
tag. Tack för alla gåvor som kom i 
samband med julen! Ditt trogna stöd 
betyder så oerhört mycket. Tack för 
att du står med oss också i fortsätt-
ningen.

Några av de barn och ungdomar som genom FTM-Mission 
fått nya vinterskor. 

Under december månad samlade 
vi in pengar till förmån för Löf-
tenas Barn som varje jul gör en 

extra insats för de barn som kommer 
till centrat. Det behov som i år var mest 
akut var att förse barnen med nya vin-
terskor. Tyvärr är det ganska vanligt att 
många barn går med sommarskor under 
hela vintern, där väta och kyla gör att 
många riskerar att förfrysa sina fötter. 
Därför är det glädjande att vi i år kunde 
förmedla  ca 17 000 kronor till inköp av 
skor och matpaket till  dessa barn och 
deras familjer. 

Inför julen samlade man barnen 
som kommer till centrat i Oradea och 
de barn som bor i Cheriu för att göra 
olika juldekorationer. I Cheriu samla-
de man ett 25-tal barn. Varje barn fick 
göra sin egen julgran och sedan dekore-
ra den. I samband med att man samla-
de alla barnen, kunde man dela ut skor 
till de 27 barn som kom dit. 

I centrat i Oradea gjorde man en 
liknande satsning. Varje barn som kom 
fick också här ta emot ett par vinter-
skor och ett paket som innehöll både 
godis och andra nyttigheter som bar-
nen var i behov av. Till varje familj som 
låter sitt barn komma till centrat, de-
lade man också ut en kasse med olika 
matvaror. Sammanlagt har ett 60-tal 
barn och deras familjer berörts av den-
na julsatsning som FTM-Mission har 
varit en del av. Ekonomisk hjälp har 
också kommit från en annan hjälpoga-
nisation med bas i Tyskland. 

Det är glädjande att se att vi kunnat 
förmedla denna hjälp. Att barnen har 
fått varma skor på fötterna och att de-
ras jul fått en liten guldkant. Vi riktar 
ett tack till dig som varit med och gett 
en gåva till denna julsatsning

Matpaket som delades ut till ett 
60-tal romska familjer.

Några av de barn som berörts av julens satsning på vinterskor och matpaket till deras familjer.



Familjen Banete

Det är med glädje och tacksamhet 
som vi nu skriver till er om fa-
miljen Banete. Ett stort tack till 

alla som bidragit in i det här projektet. 
Det är mycket glädjande att se vad som 
kan åstadkommas då vi alla hjälps åt. 
Många har bidragit med hjälp på plats 
i Rumänien, men Florin skriver att utan 
den hjälp som kommit från FTM-Mis-
sion, hade man inte kommit så långt i 
arbetet som man nu gjort.

Den mest akuta fasen är nu över 
och det mesta av det tunga arbetet har 
slutförts. Huset har nu både rinnande 
vatten och elektricitet. Båda dessa pro-
jekt kunde slutföras innan jul. Ända 
fram till nyårsafton arbetade man på 
att färdigställa det sista. Florin skriver 
att Rebeca finner det svårt att förstå 
hur någon kan vilja hjälpa en annan 
människa, speciallt när man aldrig träf-
fats. Rebeca har under hela sitt liv fått 
kämpa hårt för de saker hon kunnat 
uppnå. Hon har under åren fått myck-
et lite hjälp. Nu vet hon vad det inne-
bär att få och ta emot hjälp. Genom 
FTM-Missions försorg har vi hitintills 
kunnat genomföra följande:

• Installera värmesystem, samt även 
köpa in rörmaterial och element 
för hela ovanvåningen.

• Köpa in ved.
• Kunnat färdigställa hela källarvå-

ningen som fått väggar och golv 
putsade.

• Kunnat dra fram både vatten-
ledning och elektricitet till huset. 
Närmsta anslutningspunkt låg ca 
500 meter ifrån huset. Mycket grä-
varbete har krävts.

• Tvättmskin, samt kyl och frys har 
köpts in. 

• Kläder och skor till barnen. Även 
julklappar och leksaker.

• Mat till hela julhelgen.

De stora kostnaderna har varit det arbete 
som krävts för att få fram el och vatten 
till huset. Husets värmesystem har också 
kostat stora summor. Trots allt  det som 
hitintills gjorts, finns det eknomiska 
medel kvar att fortsätta arbetet med att 
färdigställa ytterligare något rum och 
även ta tag i arbetet på ovanvåningen. 
Vi inväntar svar från pastor Florin som 
koordinerar arbetet. Via FTM-Mission 
sänder Rebeca sitt varmaste tack för all 
hjälp hon fått. Återigen ett stort tack 
till dig som bidragit in i den här svåra 
situationen som nu får ett lyckligt slut.  
Vi återkommer i kommande brev om 
hur arbetet fortlöper.

Trots en svår situation, en leende Rebeca 
tillsammans med fyra glada barn.

Rör för värme har dragits fram till övre vånings-
planet. Även källaren har gjutits färdigt.

Även barnens behov har vi kunnat tillgodose, 
både innan och i samband med julen.

Tvättmaskin och en ny kyl och frys har 
också köpts in. 

Matvaror och annat nödvändigt köps in.



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

(Julpaket)

Byggnationen i 
Moldavien

Under förra året skrev vi om det fastig-
hetsköp som gjordes, då församlingen 
förvärvade den andra halvan av den 
fastighet som man sedan tidigare har 
sina lokaler, där också bageriet och ett 
mindre kök finns tillgängligt. 

Den tidigare ägaren till den nyin-
köpta delen hade i avtalet ansökt och 
fått beviljat ett bygglov för att uppföra 
ett andra våningsplan. Efter att vi un-
der hösten letat efter ett företag som 
kan ta sig an uppförandet av det an-
dra våningsplanet, har vi beslutat att 
vänta till längre fram i vår. Delvis be-
ror det på att det är svårt att hitta ett 
företag som är villigt att arbeta under 
det att pandemin pågår. Sedan anser vi 
att det kanske är bättre att vänta tills 
temperaturen åter är mer gynnsam. Det 
är trots allt ett tak som skall plockas 
bort och ersättas med ett nytt bjälklag. 
På det skall sedan ett nytt våningsplan 
byggas. Att göra denna typ av arbete är 
bätte att genomföra under den varma 
årstiden. Sen hoppas vi på att pande-
min minskat i omfattning, så att vi kan 
skriva kontrakt med ett företag. Vi lär 
återkomma i ärendet. 

En av de pastorer vi understödjer, 
Mircea Ardelean, arbetar med 
pastorsutbildningen Asist. Trots 

pandemin, kunde man under en kort 
period samla eleverna till några under-
visningspass. 

Man fick göra det med alla de be-
gränsningar som pandemin satte. Trots 
detta kom det många av de elever som 
lät skriva in sig under våren och som-
maren. Alla  ville lyssna till Guds ord 
och byggas upp i sin tro. Mircea skriver 
följande:

Det är så fantastiskt att få vara med 
att rusta en ny generation av pastorer 
och förkunnare för det framtida evang-
eliska arbetet. Trots många och svåra 
begränsningar som pandemin satt, 
kunde vi  genomföra denna kurs. Vi 
är glada och tacksamma för den heli-
ge Andes ledning och hjälp. Vi känner 
verkligen att Gud välsignat dessa da-
gar. Vi har känt oss ledda av den helige 
Ande.

Den stora iver och hunger efter 

Guds ord gör oss glada. Att man vill 
utrusta sig för sin tjänst som andlig led-
are eller pastor genom att förkovra sig 
i Guds ord och på så sätt inta sin plats 
i Guds rike, ger oss stor tillfredställelse.

Vi har 40 nya studenter inskrivna 
och istället för en ettårsplan, kommer 
elverna i år att läsa efter en ny läroplan. 
Istället kommer de att studera under 
två år och därefter ta sin examen.

Vi såg behovet som eleverna ut-
tryckt att de behöver mer tid att stude-
ra och framförallt implementera det de 
lär sig här, i sin andliga tjänst.

Herren har lagt en hunger i deras 
liv att studera Guds ord och praktisera 
det liv som Jesus själv levde. Vi känner 
stor tillförsikt att dessa Herrens tjä-
nare kommer att få bära en rik frukt 
där de kommer att kunna tjäna. Att få 
vara med att bärga den stora skörden 
som nu är mogen. De är beslutsamma 
att förbli trogna och tjäna Herren, vår 
frälsare och kung. Ge Gud all ära!

           Mircea Ardelean, pastor

Pastorsutbildningen Asist

Hungern efter Guds ord är alltid stor då man samlas till undervisning. Bilden är tagen vid ett 
tidigare tillfälle, men visar det stora behovet av undervisning.

Den nya delen kommer ge goda möjligheter till 
expansion av det sociala arbetet.
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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. Tryck på SWISHA.
2.  Sätt fingret på       och dra nedåt.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.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

FTM-Mission kan erbjuda dig 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

  

Tack för din gåva!

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.

©
 2

02
0,

 F
T

M
-M

is
si

on
 S

ka
nd

in
av

ie
n.

 T
ex

t 
få

r 
ci

te
ra

s 
un

de
r 

fö
ru

ts
ät

tn
in

g 
kä

lla
n 

an
ge

s.
 A

ns
va

ri
g 

ut
gi

va
re

: J
ör

ge
n 

L
in

db
er

g.
 T

ry
ck

: B
er

gf
ot

hs
 G

ra
fis

ka
, A

ne
by

.

Den här månaden vädjar vi om ett fortsatt stöd 
till de fasta projekt som FTM-mission är med 
och stöttar. Vi tänker på bröd och matpaket 
i Moldavien. Pastorsunderhåll som möjliggör 
mycket av det arbete som vi står i. Löftenas 
Barn och det arbete som görs där, är också 
en viktig del i det som FTM-Mission stöttar. 
Swisha eller sätt in en gåva på vårt BankGiro. 
Tack för din gåva!

Barn och unga som kommer till för-
samlingen för gemenskap och mat.


