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Nyhetsbrev från                

Att ingen kan hjälpa alla, men 
att alla kan hjälpa någon är 
något vi ibland brukar säga. 

I många sammanhang är också detta 
sant. Det har inte blivit mindre sant 
i den flyktingkris vi nu befinner oss 
i där varje litet bidrag bidrar till 
hjälp för den enskilda människan. 
Inte sedan andra världskriget har 
Europa sett och upplevt så många 
människor på flykt som idag. Både 
internt i Ukraina, men också genom 
hela Europa. 

Även här i Sverige ser vi nu vad 
kriget i Ukraina skapat för utma-
ningar. Många sluter nu upp bakom 
det ukrainska folket. 

Under lång tid framöver kommer 
vi att känna av krigets effekter ock-
så här i Sverige. Inte bara i egenskap 
av människor som är på flykt, men 
också på många andra områden. 

Under den månad som gått, har 
vi försökt att orientera oss i flyk-
tingfrågan och vad vi som missions-
organisation har för möjligheter 
att hjälpa, då vi har kontakter i de 
länder som angränsar till Ukraina. 
Om detta skrev vi i förra månadens 
nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev vill vi 
försöka dela med oss av de projekt 
som vi hittills stöttar. 

Det anfallskrig som nu pågår kan 
komma att pågå under lång tid. Vi 
har att förvänta en ökad flykting-
ström under de kommande måna-
derna. Hur uthålliga vi kommer 
vara i denna process styrs helt av de 
ekonomiska medel vi har att tillgå. 
Men så länge det finns ekonomiska 
resurser att hjälpa, kommer vi att 
hjälpa. 

Vi vill tacka alla som bidragit 
till den hjälp vi fortsatt kommer 
förmedla både till både Polen och 
Moldavien. Vi tittar också på om vi 
kan stötta våra samarbetspartners i 
Rumänien som också gör en fin in-
sats för Ukrainas folk. Än en gång, 
tack för din insats! Så vill vi passa 
på att tillönska alla en välsignad 
påsk! Kristus är uppstånden!!

Lidia (mitten) tillsammans med den grupp av flyktingar som församlingen nu har 
tagit om hand. De har lämnat allt bakom sig och är nu i behov av precis allting.

Polsk församling tar hand om ukrainska flyktingar

De hjälpbehov vi nu möter verkar 
inte ha någon bortre gräns. De 
människor som flytt har läm-

nat allt bakom sig. Lidia skriver i sin 
hälsning till oss om den grupp av kvin-
nor som, tillsammans med sina barn, 
lämnat allt bakom sig. Så långt det nu 
är möjligt vill vi tillsammans med våra 
samarbetspartners, som också varit med 
i den här satsningen, försöka att hjälpa 
församlingen i Olesnica, Polen att stödja 
den här gruppen av kvinnor.

Tack vare våra egna gåvogivare, vars 
givmildhet varit stor, kan vi nu fortsät-
ta arbetet. Men även missionsorgani-
sationen Dynamis, som vi känner väl, 
har valt att kanalisera sin insamling till 
förmån för Ukraina via FTM-Mission. 
Likaså den församling i USA, som vi 
samarbetat med i många år, har samlat 
in medel för detta ändamål. Vi riktar 
också ett stort tack till Brunnspark-
skyrkan i Tranås för er insats. Ett stort 
tack för det ni gjort! 

Som ett första steg kunde vi därför i 
dagarna skicka 50 000 kronor till för-
samlingen i Olesnica, Polen. De ansva-
rar för allt det praktiska arbetet. Lidia 
har lämnat en rapport om hur deras ar-
bete ser ut, som vi vill dela med oss av i 
detta nyhetsbrev. Hon skriver följande 
i sin hälsning:

I Olesnica där vi bor finns ett 10-tal 
platser där de ukrainska flyktingarna 
vistas. Några av de platserna är skolor 

eller idrottshallar där en del rymmer 
40-70 personer medan andra är mindre.

Från vår vice borgmästare fick jag 
frågan om jag kunde ta hand om en 
grupp flyktingar.  Detta mycket tack 
vare det arbete jag gör för det kvinno-
forum som jag koordinerar. Jag frågade 
henne om vår färsamling också kunde 
vara med i arbetet och hon sa ja, efter-
som det finns så många behov. Nu kan 
vår församling endast ta emot 15 per-
soner, och det var därför vi bestämde 
att vi kan hantera den här lilla grup-
pen. Men tro mig, det är som att ta ett 
annat jobb.

Föreställ dig situationen, att 15 per-
soner, kvinnor med barn, kommer till 
dig och de har praktiskt taget ingen-
ting. De talar inte språket (tack och lov 
att vi tog ryska i skolan så vi förstår en 
del, men nu behöver vi träna upp vår 
skolryska igen). De har bara de kläder 
de har på kroppen och något ytterliga-
re i sitt handbagage. Det är allt. 

De har inga pengar och även om de 
har det är den ukrainska valutan nästan 
ingenting värd. Därför måste du hjälpa 
dem med precis allt. Visserligen tillhan-
dahåller regeringen tre måltider om da-
gen, men det är bara soppa och bröd 
till lunch och något litet till frukost och 
kvällsmat. Naturligtvis märkte vi att de 
var hungriga mellan måltiderna. 

Som ni förstår är allt nytt för dem; 
språket och platsen de kommit till. De 
måste lära sig hitta till olika mydighe-



ter etc. De är tvungna att fråga om allt, 
vilket inte är en lätt situation för dem.

En av de första gångerna vi träffade 
dem, tog vi dem på en liten promenad 
för att visa dem runt i Olesnica. Vi bjöd 
också på glass, då vi önskade lära kän-
na dem och höra deras berättelser i en 
mer gästvänlig miljö.

En av kvinnorna kom till Olesnica 
med tre barn. Hennes man hade dödats 
i kriget. I Ukraina hade hon ett eget 
företag, en butik, men hon var tvung-
en att lämna allt bakom sig. En annan 
kvinna var en ukrainsk språklärare. 
Hon kom med sin tonårsson. Hennes 
man fick inte komma (män mellan 18-
60 år kan inte lämna landet. Den enda 
tillåtna anledningen är om du har tre 
eller fler barn). En annan yngre mam-
ma kom med en 8-årig dotter. Innan de 
kom till Polen gömde de sig i en källare 
någonstans i två veckor, sedan flydde 
de till gränsen och till Olesnica. Sådana 
historier får vi lyssna till varje dag. Du 
ser dem gråta vid många tillfällen och 
det krossar våra hjärtan.

Min man Pawel hörde att det finns 
en ukrainsk dam som organiserar 
transporter av medicin till Ukraina. 
Han stämde möte med henne, vilket 
resulterade i att vi sponsrade en bil-
transport med medicin. Den ska gå till 
mödravårdssjukhuset i Mariupol och 
Charkiv, som sargats svårt av de ryska 
bombningarna.

En av målsättningarna med vårt 
arbete är att dessa kvinnor skall hitta 
ett arbete. Men de har svårt att ”ta sig 
runt” i vår stad, därför tog Pawel kon-
takt med sin mamma som bor i Tysk-
land. Det resulterade i att de ordnade 
en transport av begagnade cyklar som 
samlats in av den församling som hon 
tillhör. Pawel och Natan, vår son, tog 
sig tid att fixa eller reparera cyklarna. 
Nu hoppas vi att dessa cyklar skall bli 
till en liten hjälp för dem att lättare ta 
sig mellan olika myndigheter och att 
kunna söka arbete.

Vissa behov rör inte livets absoluta 
nödvändigheter, men något lika viktigt, 
är den mänsliga värdigheten. Därför 
tog vi samtliga kvinnor till frisören för 
att fixa deras hår. Då de behöver ord-
na med många dokument och ett foto 
skall bifogas, behöver det finnas en fin 
bild. Fotot kan också komma till an-
vändning när de skall söka arbete.

Vi hittade en lokal salong som ställ-
de upp gratis för att hjälpa de ukrain-
ska kvinnorna. Glädjen och tacksam-
heten var stor. Det som ligger närmast 
just nu är att förbereda barnen för att 
börja polsk skola. Vi behöver köpa 
in skolväskor och skolmaterial som 
block och pennor. Vi ordnar också med 

Vi köpte träningsskor, men också 
underkläder och leksaker till 

barnen.

Sovsalarna som blivit ett 
tillfälligt hem.

språkkurser i det polska språket, en 
nödvändighet om de skall klara av ett 
arbete och barnen sin skolgång. Barnen 
behöver också skjutsas till skolan fram 
till de lär sig att hitta på egen hand. De 
dagliga behoven är så många, eftersom 
de behöver hjälp med i princip allting. 
Men vi kan inte hjälpa alla, men kan-
ske kan dessa få den hjälp de så despe-
rat behöver. Med Guds hjälp kommer 
vi att klara av detta. Kom gärna ihåg 
oss i dina förböner.

 Lidia och Pawel Nowakowski

Besöket i frisersalongen blev ett uppskattat 
inslag efter många dagar på flykt.

Pawel till höger tillsammans med den ukrainska 
dam som körde medicin till Ukraina.

Det går åt stora mängder mat.

Pawel tillsammns med vår son 
Nathan lagar en cykel de fått från 

Tyskland.



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

Flyktingarbetet i Moldavien

Våra insatser i Moldavien är nu 
sedan ett par veckor i full akti-
vitet. Många kommer till gräns-

stationen i nordvästra Ukraina och vill 
ta sig in i Moldavien. Varje dag så kör vi 
transporter med människor som vill ta 
sig vidare, i första hand till Rumänien, 
för vidare resa till andra länder i Europa.  

 Dagligen görs tre resor, där vi hjäl-
per 60 personer att passera från den 
ukrainska gränsen till den rumänska 
gränsen. En resa på ca 3 timmar tur 
och retur. De få som bestämmer sig för 
att stanna, erbjuder vi tillfälligt boen-
de i församlingens lokaler i Glodeni. Vi 
hjälper också, där det finns behov, med 
medicin och formella papper som kan 
behöva översättas vid den rumänska 
gränsen. Naturligtvis får alla mat och 
hjälp på alla sätt vi kan.

Vi tror inte att vi har sett slutet på 
den här flyktingkrisen och det krig som 
pågår. Allt tyder på att det kommer att 
bli mycket värre innan det vänder och 
vi får se ett fredsavtal på plats. 

Vår möjlighet att erbjuda den hjälp 
vi nu gör, beror helt naturligt på inflö-
det av pengar. I skrivande stund finns 
det pengar att fortsätta ytterligare ett 
tag. Den beräknade kostnaden för att 
hålla igång transporterna och övriga 
kostnader som mat, mediciner, blöjor 
etc där så behövs, beräknas till ca 30 
000 kronor i månaden. Den största de-
len är drivmedelskostnader som står för 
ca två tredjedelar av kostnaden. Men vi 
skall då komma ihåg att vi varje dag 
hjälper 60 flyktingar vidare bort ifrån 
kriget till en säkrare plats någonstans i 
Europa. Tack för din insats! 

Den här sträckan körs tre gånger per dag.

En minibuss kommer lastad med människor på flykt. Här en 
ung famij med en bebis som är bara några dagar gammal. Det finns alltid något att äta.

Pastor Igors fru, till höger i samtal med 
några ukrainska kvinnor.

En familj med små barn som får hjälp.

Pastor Igor och en 
medarbetare.



Telefon: 0140-31 13 21, info@ftm-mission.org, www.ftm-mission.org, Bankgiro Sverige: 233-2393, Konto Finland: FI16 8000 1070 595781
www.facebook.com/ftm.mission                          123 419 3561

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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Vi är fullt ut medvetna om att behoven i 
Ukraina det som mnga lägger sitt fokus på. 
Helt förståeligt och viktigt. Samtidigt får vi 
inte glömma bort de andra verksamheterna 
som vi regelbundet stöttar. De behöver också 
vårt stöd och vår hjälp. En sådan verksamhet 
är Löftenas Barn. Vi tar tacksamt emot din 
gåva via Swish 123 419 3561 eller via vårt BG 
233-2393. Tack!

Några romska barn har målat 
ett påskägg.


