
 

Kontaktpersoer: 
 

Micael Jonsson,  micael@filippus.se 
 

Bertil Sjöström,  bertil@filippus.se 
 
 

Fabriksgatan 18 C,  891 33  Örnsköldsvik 
Tel: 070- 537 91 54 

____________________ 
 

Besöksadress : 

Gnistan-huset i Gullänget 
 

Björnavägen 68,  891 42  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,           

 

medlemsbrev@filippus.se 
 

Swish: 123 006 8205 
 

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

Vi önskar alla medlemmar en 
riktigt skön sommar och tack 

för gott samarbete.  
Redan i augusti är vi tillbaka.                         

Ditt Medlemsbrev 
När du är medlem i Ukrainahjälpen, så  
kanske tillfället kommer. Du kanske berät-
tar för din granne och någon som vill veta 
att du följer den verksamheten, samt själv 
är medlem. Medlemsbrevet kan du visa 
och tala lite omkring. Tänk att du kan vara 
med och väcka  intresse hos någon. På det 
sättet kommer vi att bli flera i medlemsan-
tal. Vi  hade vårat årsmöte i den ny lokalen 
i Gnistan. Där lyssnade vi till verksamhets-
berättelsen som är den tillbakablick för det 
år som gått. Här lyftes i inledning ett bibel-
ord som ger oss ett fortsatt fokus i verk-
samheten. Du kan själv läsa här nedan. 
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett 
berg  kan inte döljas, och när man tänder 
en lampa sätter man den inte under sädes-
måttet  utan på hållaren, så att de ser era 
goda gärningar och prisar er Fader i him-
len  (Matt 5:14-16).  

Lördag                      18 Juni 

Loppis & Klädins.         kl.10-14 

Lördag                         2 Juli 

Loppis & Klädins.         kl.10-14 

Missionsbefallning ger oss ett uppdrag.
(Matt.28:18-20) Vi får inte glömma det 
uppdraget. I vårt arbete och i vår am-
bition att hjälpa de som har det svårt 
kanske vi glömmer vårt uppdrag. Vi 
ska vara värdens ljus. I en mörk värld 
är det vi, som genom våra gärningar, 
ska visa på Gud. För vår del handlar 
det om allt arbete som läggs ner i Fi-
lippus, oavsett om det gäller att ta emot 
kläder. loppis arbete. Packa, informera 
eller transportera utrustning till de be-
hövande. Vi representerar Kristus där 
vi är. (”ur årsberättelse 160320”) 

Jubileumsresa nr: 100 är nu fullbokad 
och den åker iväg den fjärde september 
mot Ukraina.  
Sommaren  närmar sig och vi önskar er  
alla en skön vila och främst Guds rika 
Välsignelse och beskydd i Jesu namn. 

Lördag                   6 Augusti 

Loppis & Klädins.         kl.14-20 

Torsdag                 11 Augusti 

Klädinsamling               kl.14-20 

För exakta öppettider under  
hösten hänvisar vi  
till lokalpressen. 

Hör av dig till oss i redaktionen på:  
medlemsbrev@filippus.se 


