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Ganska nyligen hemkommen 
från Rumänien vill jag dela 
några glimtar från mina dagar 

i Oradea. Som brukligt blev det några 
intensiva dagar med både gudstjänst och 
möte med de pastorer som vi understöd-
jer. Ganska snart efter att jag anlänt, 
gjorde jag ett besök hos Löftenas Barn. 
Då Österuropeiska Bibelskolan hade 
sitt 25-års jubileum fanns flera grupper 
av svenskar på plats. Det föll sig så bra 
att vi kunde sammanstråla på Löftenas 
Barn och spendera tid där tillsammans. 

Löftenas Barn
När man besöker Löftenas Barn på-
minns man om vikten av utbildning. 
Den insats som organisationen gör för 
de romska barnen är så betydelsefull och 
viktig. Vid vårt besök pågick läxläsning 
för fullt. Samtidigt finns det stora utma-
ningar att kunna bibehålla en god nivå 
på undervisningen, då de romska famil-
jerna inte alltid finns i närheten. Många 
behöver, för att klara sin försörjning, 
åka dit arbetena finns. Då blir barnens 
skolgång lidande, då de följer med sina 
föräldrar. Men den undervisning som 
sker, för de barn som kommer, blir viktig 
där och då. Till detta skall lägga den 
kristna grund som barnen får med sig. 
Även denna gång sjöng och reciterade 
barnen hela psaltarpsalmer utantill. 
När lärde vi våra barn detta senast? 
Oskattbart och stärkande att veta att 
dessa barn här ges den bästa av grunder 
för sitt fortsatta liv, där Guds ord blir 
levandegjort och stadfäst i deras liv i en 

tidig ålder. Under mitt besök framkom 
ett brådskande behov. Organisationen 
är i akut behov av ett bättre fordon 
att transportera barnen till och från 
de olika aktiviteterna. Kort innan vårt 
besök hade de stoppats av polis och fått 
körförbud på fordonet. Ett problem vi 
nu försöker att lösa.

Bibelskolans 25-års jubileum
FTM-Mission har sedan skolan 2007 
drog igång sin mediautbildning varit en-
gagerade i Österuropeiska Bibelskolans 
verksamhet. På olika sätt har vi kunnat 
bidra till utveckling av skolans medialin-
je, då främst inom områdena radio och 
ljudteknik. Undertecknad  har också un-
der flera år undervisat på skolan i dessa 
ämnen. Vi har också under åren kunnat 
bidra med två kompletta radiostudios, 
en för produktion och en för livesänd-
ning. Det kändes därför extra roligt att 
vi nu inför skolans satsning på sovsalar 
och en helt ny samlingssal, kunnat 
utrusta skolan med en toppmodern lju-
danläggning. Vi riktar ett stort tack till 
alla som bidragit ekonomiskt och även 
ett stort tack till Art-Elektronik, som så 
generöst sponsrat delar av utrustingen. 
Under knappa tre dagar arbetade jag och 
en nära vän, själv rumän, men som bor 
i Tranås, med att installera utrustning-
en. Vi är tacksamma och mycket nöjda 
med hur allt blev. Nu har skolan en fin 
utrustning som kommer kunna betjäna 
dem under många år. Själva jubiléet blev 
en fin manifestation över Guds trofast-
het under många år. Skolans utveckling 

Kära vänner och understöd-
jare. Det är åter igen dags 
att skriva några rader till 

dig som läser FTMs nyhetsbrev. Det 
har varit en ganska intensiv period 
då jag besökt Rumänien under tio 
dagar. Då jag anlände, möttes jag 
av sommarvärme som ännu några 
dagar skulle dröja sig kvar. Dock blev 
lyckan kortvarig. På bara någon dag 
sjönk temperaturen från 28 grader 
till ca åtta grader. 

Trots kylslagnare väder blev det 
några tacksamma dagar i Oradea 
med fina möten och goda samtal. I 
detta brev försöker jag återge något 
av det som dagarna innehöll.

Denna resa har jag påmints om 
kraften i evangeliet. Hur mångas 
tro och övertygelse har skapat så 
mycket gott. Bibelskolan i Oradea 
är ett exempel på hur Gud, genom 
många människors övertygelse, ska-
pat mycket goda förutsättningar 
för evangeliets utbredning. Många 
elever finns nu i aktiv missionstjänst 
eller arbetar med evangelium på 
många olika sätt. Gud är god!

Då vi sakta närmar oss jul, öns-
kar vi också att du tänker lite extra 
på missionens arbete. I detta utskick 
har vi skickat med information om 
gåvobevis. Tag gärna tillfället att ge 
bort en gåva som har betående vär-
de. Ge bort ett gåvobevis! Önskar 
du inte det, är vi tacksamma för en 
extra julgåva till arbetet. Vi tänker 
också på månadens projekt som är 
julpaket till Moldavien. Behoven 
är fortsatt stora och din insats har 
betydelse. Tack för din givmildhet. 
Gud skall rikligen välsigna dig för 
det du gör. Gud blir ingen någonting 
skyldig. Tack!

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.

Bibelskolans nya campus med en möteslokal på bottenplanet som rymmer drygt etthundra sittande.



under åren är fantastisk. Många goda 
krafter har medverkat till det skolan är 
idag. Antalet besökare från många olika 
länder hade kommit för att fira dessa 
år. Det blev många tal och en kavalkad 
av minnen som delades. Nu väntar nya 
utmaningar för skolans ledarskap att 
möta framtidens krav på utbildning. Vi 
ser med tillförsikt fram emot en positiv 
utveckling för skolan. Vid invigningen 
delade jag ett bibelord från Jesaja 54:2-
3 där det står ”Utvidga platsen för din 
boning, spänn ut tältdukarna som du 
bor inunder och spar inte. Förläng dina 
tältlinor och gör dina tältpluggar starka. 
Ty du skall utbreda dig både åt höger 
och åt vänster. Dina avkomlingar skall 
ta hedningars länder i besittning och på 
nytt befolka ödelagda städer.” Tiden är 
inne att utvidga, spänna ut tältdukarna 
och förlänga tältlinorna. Inta nya om-
råden och beträda ny mark, ända till 
jordens yttersta gräns. 

Arbetet bland pastorerna
Som många känner till, så understödjer 
vi ett antal pastorer i deras tjänst. Un-
der mitt besök hade jag möjlighet att 
tillsammans med Florin Popa besöka ett 
hem för omhändertagna pojkar. Det är i 
egenskap av ny pastor, i en för honom ny 
församling, som han kommit i kontakt 
med detta hem. Vid mitt besök fanns det 
fem pojkar, tre bröder i åldrarna 7-10 
år samt två pojkar i 18-årsåldern som 
bor i huset. Det var ett positivt besök, 
men från FTMs sida vill vi avvakta för 
att se hur församlingen tar sig an detta 
projekt. 

På söndagskvällen hade jag förmå-
nen att få predika i en av Laurentiu Pa-
scutis församlingar. En ny bekantskap 
för mig. Det är en liten församling mitt 
i Oradea. Jag predikade över förlåtel-
sens betydelse. 

 Du som har följt missionens arbete 
under den senaste tiden känner till 
förhållandena omkring de tre sysko-
nen Nastea, Sneshana och Vova som 
Valentina lämnade efter sig. Vi håller 
kontakten med Ivan, som nu officiellt 
är barnen vårdnadshavare då adop-
tionsprocessen är avslutad. 

De två flickorna har påbörjat sin 
gymnasieutbildning. Sneshana läser en 
teknisk utbildning. Hennes äldre sys-
ter, Nastea, läser till frisör. Med anled-
ning av de pengar som samlades in till 
deras mamma som aved i sviterna av 
cancer, har vi nu tagit beslut om hur en 
del av de kvarvarande pengarna skall 
användas. Vi har betalat merparten av 

den utrustning Nastea behöver för sin 
frisörsutbildning. Vi kommer låta alla 
barnen få sina tänder åtgärdade, då 
alla barnen har hål i sina tänder. Detta 
är ett arbete som pågår. Flickorna har 
också fått besöka en gynekolog för att,  
så långt det är möjligt, säkerställa att de 
är friska. Detta med tanke på Valeninas 
insjuknande och tragiska bortgång. Vi 
håller också på med renoveringen av fa-
miljens badrum. Huset saknade varmt 
vatten, varför vi installerar en beredare 
och ser till så att de får ett fungerande 
badrum. I samband med detta sätter vi 
in en ny ytterdörr, då den gamla entrén 
nu görs om till ett badrum. Vår önskan 
är att barnens tillvaro skall bli så trygg 

som möjligt och att de får ett hem de 
vill komma hem till. Vi har en god 
relation med Ivan, som älskar dessa 
barn som sina egna, gör ett beund-
ransvärt arbete. Familjen har också 
börjat besöka församlingen, vilket 
är oerhört glädjande.

Sneshana, Vova, Nastea och Ivan.

Pastor Samuel Hagle, Åsarp i samtal med 
Laurentiu Pascuti.

Lars och Lisa Hörnberg.

Flera internationella gäster 
fanns inbjudna. Från vänster, 
Michelle Sudfeld, Assist 
Internatinal. Bill and Nancie 
Carmichael, från Deep River 
books samt Bob & Charlene 
Pagett, Assist International, 
USA.

Ett 15-tal inbjudna svenskar fanns på plats för 
att fira bibelskolans 25-årsjuileum.

Florin Ghiurau och Lars Hörnberg klipper bandet vid 
den officiella invigningen av skolans nya lokaler.

Jörgen Lindberg 
var en av 
talarna under 
invigningsguds-
tjänsten.

Ljudanläggningen 
håller en hög kvalié och 
blir en god hjälp under 
många år framöver. 

För god hörbarhet har 
fyra högtalare monte-
rats i taket.Basmodul.

Ett digitalt mixerbord  med många möjlig-
heter har köpts in till skolan.

Racket med alla moduler som gör 
att det går att koppla in mikrofoner 
och olika instrument.



Julpaket till Moldavien

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

Det är intressant att följa det 
arbete som sker i Moldavien 
och som FTM-Mission finns 

med i. Utmaningar finns, men vi ser 
också möjligheter i dessa olika utma-
ningar. Detta år har inneburit ganska 
stora förändringar i arbetet. Vi har 
sett hur församlingen ökat i antal och 
i augusti fick vi se sju personer som lät 
döpa sig i vatten. Stadigt, sedan 2010, 
har församlingen vuxit och fortsätter 
att växa. Från 2010, fram tills idag, 
har församlingen ökat med drygt 30 
personer. Vi vet att brödutdelning och 
matpaket är det som bidragit till den 
här goda utvecklingen. Många fina 
kontakter har skapts med människor 
vi annars kanske inte fått möta. Som-
marens läger och inte minst dagkollot 
som vi genomförde i augusti, där 
många barn tog emot Jesus, ger oss tro 
för framtiden. 

Växthusen
Sedan jag besökte Moldavien i augusti, 
har odlingsprojektet vi skrivit om av-
slutats för året. Vi har skördat ca 700 
kg tomater och gurkor. Då vi startade 
odlingen sent in i säsongen kommer 
nästa års skörd bli större. Ca 180 kg 
av skörden har använts i arbetet med 
de föräldralösa barnen som kommer 
till kyrkan för att äta. Det har också 
konserverats för vintern, samt att en 
del också delats ut till fattiga familjer 
i samhället. Visst överskotts har sålts 
och gett en inkomst på ca 2000 kronor. 
Målsättningen med detta projekt är att 
det på sikt skall ge en inkomst, men i 

nuläget är vi inriktade på att ge fattiga 
familjer ett tillskott av grönsaker och 
att bli självförsörjande i det som går åt 
för att ge de föräldralösa barnen mat. 

Församlingen
Helt nyligen har församlingen tagit 
beslutet att starta en ny församling i ett 
intilliggande samhälle som heter Dus-
mani, ca 1 mil från Glodeni. En liten 
grupp människor ha tagit emot Jesus och 
utgör grunden för den nya församlingen. 
Detta är mycket glädjande och vi ser 
fram emot att få möta denna grupp av 
människor. 

Bageriet och matpaket
Arbetet med matpaketen och utdelning 
av bröd forsätter och vi kan se hur dessa 
båda projekt, på ett mycket tydligt sätt, 
öppnat dörren till många hem. Vi möter 
många av dessa människor i gudstjäns-
terna. De får lyssna till Guds ord och det 
förändrar hjärtan som blir mottagliga 
för evangeliet. Med egna ögon har vi sett 
detta och vet att Guds ord verkar 
i människors hjärtan. Vladimir, 
som fått sin protes, är en i raden av 
människor som tagit emot Jesus på 
grund av församlingens utåtriktade 
arbete. I köket har också en ny 
kvinna börjat arbeta. Hon blir en 
viktig länk i arbetet för att kunn a 
avlasta pastorsparet. Vi önskar att 
du beder för Igor och Svetlana,  då 
arbetsbördan ibland kan bli dem 
övermäktig. Samtidigt, gläds med 
oss över evangeliets framgång i 
människors hjärtan. 

Olea är en 
kvinna som 
nyligen bör-
jat arbeta i 
församling-
ens kök. 

Den grupp av människor som kommit till tro 
och som utgör församlingen i Dusmani.

Församlingen hjälper de föräldralösa barnen med sina 
läxor. 
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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.

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

Den perfekta julklappen! 
Ge bort ett gåvobevis till 
släkt och vänner. Genom 
dessa gåvobevis stödjer du 
samtidigt något av mission-
ens olika projekt. Beloppet 
är valfritt. Men värdet på ett 
matpaket till Moldavien ligger 
på 300 kronor.

Läs den medskickade lappen om hur du beställer.

Julen står för dörren och varje år vid den 
här tiden gör vi en insamling till förmån 
för arbetet i Moldavien och julkassar med 
lite extra tillbehör inför julen. Vi som vet 
betydelsen av julens budskap önskar att ge 
den vidare till andra. Julen är gåvornas högtid. Ge en gåva i form av 
en matkasse som förgyller julen för de som har det allra sämst. Valfritt 
belopp, men vi rekommenderar en gåva runt 300 kronor. Tack!


