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Sammanställning över pengar vi skickat och hur de använts under perioden januari 2000 – juni 2022.  
Kostnader i MDL, Moldavisk lei. 
 

 Jan Feb Mars April Maj  Juni 
Antal betjänade barn 151 315 318 239 280 262 

Antal besök hos äldre 38 36 34 32 37 32 

Lön 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Matpaket. Familjepaket (st) 0 0 0 0 0 0 

Bilen och transport 600 700 400 400 800 900 

Måltider och aktiviteter för barnen 3 372 5 232 5 825 4 480 3 411 2 698 

Skor till barnen 0 0 5 000 0 0 0 

Energi, gas, kyrkan 0 0 1 800 1 423 0 0 

Bränsle, kol, ved till familjer  2 660 2 967 0 0 0 0 

Sommarläger 0 0 0 0 5 700 2 034 

Besök hos äldre o funktionsnedsatta 2 392 1 480 1 487 1 568 1 512 1 666 

Kostnader totalt 13 524 14 516 18 512 11 871 15 423 11 298 

Till nästa månad    3 535   

Skickade pengar SEK 8 000 8 000 8 000 8 000 6 500 6 000 

Mottagna pengar USD 849 848 823 835 634 590 

SEK/USD 9,42 9,43 9,72 9,58 10,25 10,71 

Matpaket (20 st) Youth for Christ 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5 500 

 
I början av juli skickade jag 6 000 SEK. Mottaget i Moldavien 560 USD. Det ger en växelkurs på 10,71 SEK/USD. 
Dollarn har ju som ni alla vet blivit dyrare efter att Ryssland började kriget mot Ukraina. Under 2021 varierade växel-
kursen mellan ca 8,50 och 9,00 SEK/USD.  Även den moldaviska valutan lei har tappat i värde mot dollarn men inte 
lika mycket som den svenska kronan tappat.  
 
Därför blir resultatet att vi nu skickar ett lägre belopp i USD vid oförändrat belopp i SEK i jämförelse med förra året. 
Det uppvägs delvis av att våra vänner får fler moldaviska lei för varje dollar. Men samtidigt har priserna stigit på de 
flesta produkterna så pengarna räcker inte till lika stora inköp som tidigare.  
 
Men samtidigt har organisationen Youth for Christ höjt bidraget till matpaket från 4 000 till 5 500 lei per månad och 
inte heller gjort uppehåll med sitt bidrag under sommaren. Det gör att pengarna vi skickar räcker längre än annars. 
Det är ju riktigt bra.   
 
Hittills under sommaren har en del av pengarna använts till sommarläger för barnen och även till inköp av skor.  
 
Samlingarna och aktiviteterna i kyrkan pågår som vanligt samtidigt som det ordnas läger för barn på flera olika plat-
ser. De känner tacksamhet för att de fortfarande lever i fred och frihet. Sommaren är en intensiv period med många 
aktiviteter så administrationen får vänta ibland och informationen de skickar är kortfattad. 
 
Våra vänner efterfrågar förbön för arbetet de står i och för alla människor de möter och betjänar. De äldre och handi-
kappade i hemmen och barnen och deras i familjer. De vill att vi ska be att glädjebudskapet de förmedlar om Jesus 
ska bli mottaget i många människors hjärtan och liv. 
 
Som jag nämnt tidigare har vi löfte om en pantmånad under september på Maxi i Västervik. Ett bra tillfälle att sprida 
information till vänner och bekanta att det finns en möjlighet att stödja projektet och verksamheten i Miciurin. Också 
tillfälle att samla lite extra pengar som kommer att behövas under vinterhalvåret som stöd till uppvärmning av bostä-
der när bränslepriserna nu är höga. Maxi bidrar med lika mycket som pantbeloppet så därför blir varje hundralapp i 
pantvärde 200 kr i bidrag till Projekt Miciurin.  
 
”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att på morgonen förkunna din nåd och om 
natten din trofasthet, med tiosträngad lyra och luta, med klingande toner på harpan. Du gläder mig, Herre, med dina 
gärningar, jag jublar över dina händers verk.” (Psaltaren 92:2-5. SFB 2015) 

 
Gunnar Lindén 


