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Nyhetsbrev från                

Juni månad, den första riktiga som-
marmånaden. Många är vi som 
hoppas på en fin sommar med sol 

och värme. Solens strålar gör ju något 
med oss, som vi alla mår väl av. Var 
du än råkar befinna dig, önskar vi dig 
en fin sommartid.

Det här med tid är ju så speciellt. 
Vi vet ju att den kan uppfattas gan-
ska så olika, fastän tiden är konstant. 
Den tid vi har, kallas för kronos, den 
är linjär och sträcker sig både bak-
åt och framåt. Dag läggs till dag och 
månad blir till månad, för att sedan 
bli till år. Men det finns en annan tid, 
den heter kairos. Den är Guds tid och 
den går efter Guds ”tideräkning”. 
Den har inte med vår kronologiska 
tid att göra. Om kronostiden kan vi 
läsa när vi studerar Guds ord. Där 
finns tider och stunder nedskrivna 
som kommer att inträffa när Guds 
tid är inne. 

Kronostiden innebär att Gud ald-
rig är sen eller glömmer bort något. 
Gud är alltid i tid. Vi kanske uppfat-
tar det annorlunda och kanske inte 
alls håller med. Men Gud och Guds 
plan för den här världen och för vårt 
liv, följer denna tidsordning - kairos. 
Johannes skriver i Joh. 1: ”I begyn-
nelsen var Ordet, och Ordet var hos 
Gud, och Ordet var Gud.” I begyn-
nelsen... på hebreiska ”Bereshit bara 
Elohim” är också de första orden i 
1 Moseboken. Det betyder ”före all-
ting”, alltså före allting skapat fanns 
Jesus Kristus hos Gud. 

Gud är till sitt väsen inte bunden 
av tid och rum. Han visar sig för oss 
när vi minst anar, när tiden är mo-
gen, i kairos-tid, både i bön och i bö-
nesvar! Därför får vi inte misströsta. 

Gud har inte glömt sina löften 
och Gud står alltid fast vid sitt ord. 
Därför måste vi lära oss leva ett ”kai-
rosliv” i en kronos-värld, där våra liv 
klämtar efter Guds klocka. Må Her-
ren hjälpa oss att leva ett sådan liv. 

Tack för ditt fortsatta stöd, det 
betyder så mycket. Under juni och 
juli samlar vi in till sommarlägren 
som du kan läsa om här intill. 

Det har nu gått tio år sedan vi var 
med att, på pastor Igors önskan, 
anordna sommarläger för de 

barn som bor i samhället. Vi började i 
blygsam skala med ett 30-tal barn. Allt 
eftersom åren har gått, har denna skara 
barn vuxit stadigt. När vi summerar de 
två senaste årens deltagarantal kan vi 
konstatera att vi varje år har kunnat 
skicka drygt etthundra barn på läger 
eller dagverksamhet. Det är en fantastisk 
tillströmning av barn som skett.

Det som också är värt att nämna är 
att en del av dessa barn fortsätter sedan 
att komma till församlingens veckoakti-
viteter under resten av året. Vi kan inte 
nog förstå vad det innebär, men vi vet 
att detta arbete har burit frukt genom 
åren. Om det inte varit för dessa läger 
som återkommit, år från år, hade vi inte 
heller fått lära känna barnens familjer. 
Igor skriver följande:

Vi vet alla att den roligaste års-
tiden för barn är sommaren. 
Och den roligaste aktiviteten för 
barn är sommarlägren vi ordnar. 
Sommarlägret är det som barnen 
ser fram emot allra mest under 
hela året.

Jag vill nämna några saker varför 
lägren är så viktiga för barnen och 
vad de betyder för dem.

Först och främst en plats där 
barnen kan lära sig mer om Gud 
och får praktisera bönen som är det 
sätt vi får en personlig relation till 
Gud. För det andra är det ett tillfälle 
att få lära känna nya kompisar, 
vilket i sin tur hjälper barnen att 

upprätthålla en hälsosam relation 
till Gud. För det tredje, spel och 
sportaktiviteter, som barnen tycker 
om. Slutligen är lägret en bro 
genom vilken barnen och deras 
föräldrar når kyrkan.

Vi ber att Gud välsignar alla barn 
som kommer till sommarlägret.

   Igor Lazar

I år planerar församlingen hålla två lä-
ger. Det första hålls i början av juli, det 
andra för de äldre barnen under augusti 
månad. Den sammanlagda kostnaden 
för dessa båda läger är satt till 30 000 
kronor. Det inkluderar all mat, aktivite-
ter och en bussresa till ett aktivitetsland.
För de äldre barnen även övernattning 
på en lägergård. Även inköp av lite ny 
aktivitetsutrustning för både inom- och 
utomhusaktiviteter. Kostnaden per barn 
är ca 300 kronor för en dryg veckas läger. 

Vi tänker också att efter en lång och 
utdragen pandemi, med hårda restrik-
tioner, så ökar betydelsen av att få träffa 
sina kompisar. Även Moldavien har haft 
distansundervisning, varför en del barn 
inte varit i skolan på länge. Att få kom-
ma bort, om än för en dag i taget, är 
något många barn nu längtar efter.

Vi vet också att många familjer käm-
par med att få mat på bordet. Att kunna 
erbjuda dessa barn ett ordentligt lagat 
mål mat under några dagar, är också det 
oerhört betydelsefullt. Vi är medvetna 
om att pandemin fortsatt kan sätta käp-
par i hjulet, men vi vill planera för att 
det ska gå att genomföra.

Några av de barn som deltagit på våra dagkollon genom åren. 
Varje år samlar vi ett 60-tal barn i åldrarna 5-12 år.



För en tid sedan skrev vi om situ-
ationen i byn Batar, där det finns 
en stor romsk koloni. Under 

pandemin har situationen blivit allt mer 
bekymmersam. Efter en vädjan ifrån 
pastor Laurentiu, gjorde vi ett upprop 
där vi samlade in pengar för att kunna 
ordna en matutdelning. Vi hade, på 
grund av mångas generositet, möjlighet 
att förmedla 28 000 kronor till hjälp för 
dessa familjer.

På grund av sjukdom i Laurentius 
familj, då hans fru drabbades av Covid, 
fick utdelningen flyttas fram. Men nu, 
i samband med den ortodoxa påsken, 
som ligger en månad efter vår, har mat-
kassar förmedlats till de behövande 
familjerna. Laurentiu skriver följande i 
sin hälsning till oss:

Påsken i Rumänien har varit en 
fantastisk tid att vara tillsammans 
med familj och vänner, och 
tillsammans fira Kristi död och 
uppståndelse. Vi får äta god mat, 
på fint porslin med en vacker 
bordsduk och en god gemenskap 
med vänner. Detta är dock inte 
fallet för vissa människor i 
zigenarsamhället i Batar. Trots det 
faktum att de kan vara tillsammans 
som en familj, har tillgången på 
mat varit en stor utmaning.
 Men tackvare generositeten hos 
några fantastiska människor hade 
vi förmånen att förbereda några 
matpaket och ge dem till fattiga 

och behövande människor i Batar. 
Detta skapade stor glädje i många 
oroliga hem. Tyvärr finns det 
så mycket död och sorg runt 
oss. Varje droppe hopp är så 
välkommen i detta förtvivlade hav. 
Vi ber om Guds välsignelse över 
er alla. Med er hjälp kommer vi 
att fortsättningsvis kunna försörja 
familjerna under de kommande 
veckorna.

Det kvarstår ett behov av hjälp till den 
här byn så länge pandemin gör det 
omöjligt att resa. Många hade arbete 
i andra länder, men har tvingats hem 
då pandemin började. Vi håller fortsatt 
kontakt med Laurentiu och om behov 
uppstår, kommer vi att göra ytterligare 
insamlingar till detta ändamål. Tack för 
din gåva som gjorde detta möjligt.

Matkassarna blir ett synligt bevis på Guds kärlek och omsorg i en svår tid.

 Många familjer väntade tålmodigt på sin tur. Laurentiu tar hjälp av medlemmar ur  den romska 
församlingen för att se till så att allt går rätt till. 

Något av innehållet i matpaketen som 
delades ut.



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

Sommarläger i Moldavien     

Vi vill återigen skriva några rader 
om den byggnad som försam-
lingen i Moldavien köpte hösten 

-19. På grund av pandemin beslutades 
att skjuta upp alla byggnadsplaner minst 
ett år. Det kändes alldeles för osäkert 
att starta ett så pass omfattande projekt 
när vi befann oss mitt i en pandemi. Nu 
ser situationen lite ljusare ut, då vacci-
nationer påbörjats även i Moldavien 
och smittspridningen sakta avtar. Vi vill 
därför försöka göra en del förberedande 
arbeten, för att förhoppningsvis komma 
igång med de mer omfattande arbe-
tena under sensommaren. Vi har inte 
bråttom, men vi vill 
inte heller försumma 
den tid som vi nu 
är i. Igor skickade 
den här korta häls-
ningen:

Det jag kan säga 
är att, med Guds 

hjälp, kommer vi nu i juli ta de 
första stegen. Vi behöver samtala 
med statsarkitekten om hur den 
andra våningen på byggnaden 
skall kunna ansluta mot den intil-
liggande hyresfastigheten, som 
har hela fem våningar. Det finns 
också en luftburen elledning som 
korsat den befintliga byggnaden. 
Den måste flyttas för att vi skall 
kunna bygga. Må Herren hjälpa 
oss med allt.
   Pastor Igor

Vi känner en 
stark längtan ef-
ter att få påbörja 
detta projekt. De 
sociala behoven 
efter pandemin 
kommer vara 
stora och hjälp-
behovet kommer 
att växa.  Mot 

Vi planerar att bygga ytterligare våningsplan över byggnadens hela längd. Vi tror att Gud vill göra 
något mer genomgripande på denna plats. Denna byggnad är en del i den visionen.

den bakgrunden känns det än mer an-
geläget att detta projekt skall kunna 
komma igång, om än i sakta mak. 

Vad är det då vi vill göra? Det finns 
många tankar om hur byggnaden skulle 
kunna utnyttjas. Men det finns tre bä-
rande tankar. Det första är att kunna 
erbjuda en plats för barn och tonåring-
ar att ”hänga på”, en slags ungdoms-
gård. Den andra är det humanitära och 
sociala arbetet, där vi tror att centret 
skall få vara till stor hjälp för samhället. 
Pastor Igors vision är att, på undervå-
ningen, bygga en matsal för etthundra 
sittande med tillhörande kök. Också 
sociala utrymmen, men också samtals-
rum. Pastor Igor vill också bygga ”so-
ciala duschar”, där vi kan erbjuda de 
som inte har något fungerade badrum 
hemma, en möjlighet att komma och 
duscha. Det tredje är att på det övre 
planet, om ytan medger, bygga en min-
dre gymnastiksal. Den skall kunna hy-
ras ut, men också användas i försam-
lingens arbete. I den andra änden vill vi 
bygga 8-10 hotellrum som kan hyras ut 
i kommersiellt syfte, men även avänds 
av gästande grupper. Både gymnastik-
salen, hotellrummen och matsalen kan 
hjälpa till att skapa en lokal ekonomi, 
som kan skapa både arbetstillfällen och 
generera pengar tillbaka in i verksam-
heten. På sikt kan det bli en hjälp till 
självhjälp. 

Ingenting är i skrivande stund hug-
get i sten, men det här är i stora drag 
den vision vi bär i vårt hjärta och som 
vi upplever känns riktig för den här 
platsen. Under mer än tio år har vi sått 
in i den goda jorden, in i människors 
hjärtan. Nu känner vi att Gud manar 
till att ta ytterligare steg.
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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.

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.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donatio-
ner och som förmånstagare vid skrivning av testamente. 
Kanske befinner du dig i en situation där dina tankar 
kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. 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.
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Under sommarmånaderna samlar vi in till de 
sommarläger som församlingen håller un-
der sommaren. Dessa läger är betydelsefulla                
och viktiga för både församlingen och barnen 
i samhället. Varje barns omkostnader ligger 
på ca 300 kronor. Tack för ditt stöd! Du ger 
lättast via Swish på nummer 123 419 3561 
eller via vårt BG 233-2393. Tack! Sommarläger innebär mycket 

kul saker att göra.


