
 

Kontaktperson: 

Bertil Sjöström 
 

Fabriksgatan 18 C,   891 33  Örnsköldsvik 

Tel: 070- 537 91 54 
____________________ 

 

Besöksadress : 
 

Åsvägen 71,  891 30  ÖRNSKÖLDSVIK 
 

Loppis: Ann-Christin Hamberg  070-235 42 72 
____________________ 

 

Klädmottagning: 

Ö-vik:  Inger Persson  070-598 19 34 

Ullånger:  Eva Bylund  070-641 55 30 
____________________ 

 

Medlemsavgifter: 

Under 18 år - 25 kr/mån 

Mellan 18 och 65 år - 75 kr/mån 

Över 65 år - 60 kr/mån 

Familj - 150 kr/mån 

Organisationer - 250 kr/mån 
____________________ 

 

www.filippus.se,          info@filippus.se 
 

Swish: 123 006 8205 
 

B.g.  5036 - 3886,    Org.  88 96 01 - 1296 

B rödsbrytelsen är en måltid då vi ska 

påminnas om att Jesu blod är kalken, 

som renar oss ifrån våra synder. Brödet är 

Jesu lidande kropp, som dog i vårt ställe. 

Guds Ord är det som vi lever av. 

”Vo istinu voskres” ja, han är sannerli-

gen uppstånden. Påskhälsning från 

Ukraina och oss på redaktionsrådet. 

Söndag                     20 Mars 

Årsmöte       kl. 16.00 
Välkommen till ”Gnistan”-lokalen Lördag                     19 Mars 

Flytt-Loppis                    kl.10-14 
& Klädmottagning i Ås 

Torsdag                      14 April 

Prel. Klädmottagning      kl.14-20 

Lördag                      30 April 

Prel. Loppis & Klädmott. kl.10-14 

F örsamling är en samling männi-

skor som möts att fira, sjunga och 

ge tacksamhet, till Jesus, Guds kärlek 

till oss. Han tillhör ära i församlingen. 

Vi är kallade till att förvalta och levan-

degöra Guds ord. Vara ett ljus mitt 

mörkret i vår värld. När nu kyrkan i 

Michalov är invigd, så fortsätter deras 

uppdrag. Nu ska de predika ut och göra 

fler till Kristi lärjungar. Deras arbete 

kan vara att utspisa de fattiga, klä den 

nakne. Främst är det att evangelisera 

påskens budskap om en öppen väg ige-

nom Jesu blod. Det är vad Guds Ord 

kallar oss  till. Vi ska alla följa i Jesu 

fotspår och göra vår himmelske Faders 

vilja, här och nu. Det finns många be-

hov att möta, när vår tro blir verksam i 

kärlek. Vi är bedjande, arbetande och i 

samverkan med vår uppdragsgivare. 

OBS! Från 1/4 - 2016  
Ny lokal för våran Loppis & 

Klädmottagning är  

”Gnistan”-Huset i Gullänget 

För våra öppettider under 

våren så hänvisar vi till 

annonser i lokalpressen 


