
Mitt hjärta 

Här kommer det till användning hos någon 
annan, samtidigt hjälper du det Ukrainska 
folket i nöd. De pengar som kommer in går 
in i verksamheten och driver arbetet vidare 
såsom att frakta kläder, skor, sjukvårdsut-
rustning. Sedan starten har stiftelsens 
grund och vår vision, varit att hjälpa de 
som har de svårast. Det är vad det handlar 
om.  

Vi kanske ibland upplever att det är en 
droppe i ett stort hav. Vi använder ett känt  
talesätt som gör oss medvetna om  
”att en kan inte hjälp alla, men alla 
kan hjälpa någon”.  
När vi tillsammans håller den fattiges 
verklighet i fokus, så tröttnar vi inte på att 
hjälpa.  
Tänk er att hjälpsändning nr: 100 åker nu 
till hösten. Det är många som åkt med 
olika resor och själv kan berätta om varför 
de vill fortsätta stödja och vara medlem. 
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Andra var där för att träffa folk och 
sätta sig ner och ta en fika. I normala 
fall bjuds det på fika med bullar och 
kakor, men till invigningen var det tårt-
buffé som stod på menyn dagen till ära. 
Ett tjugotal tårtor hade bakats och 
skänkts. Det blev en succé med över 
hundra fikagäster.  

När dagen var slut och man summerade 
både intryck och försäljning så kunde 
man konstatera att det var över förvän-
tan vad man kunnat vänta sig. Nu hop-
pas vi det här ska bli en mötesplats för 
gammal som ung där du kan få sitta ner 
och ta en fika och samtala och kanske 
bli intresserad för vårat arbete. För att 
våran loppmarknad ska kunna vara 
intressant att besöka så behövs hyllorna 
fortsätta fyllas med prylar och saker. 
Har du som läsare och medlem något 
överblivet att skänka så tas det tack-
samt emot här hos oss på Filippus.  
 

Hittade du något som du fick över 
vid årets vårstädning som inte be-
hövs längre, så hör av dig till oss.  

D et här året i Sverige har gett mig 
mycket glädje, fast jag har också 

saknat Ukraina och alla som jag lämnat 
kvar där. Men jag har börjat gilla Modo 
Hockey av hela mitt hjärta, och liksom alla 
hängivna supportrar, led jag och blev upp-
rörd när de förlorade den avgörande mat-
chen. Men sammanfattningsvis har det 
varit ett fantastiskt år i mitt liv, som för 
alltid kommer att finnas kvar i mitt hjärta. 
Jag har fått många vänner i Sverige, som 
jag hoppas kunna behålla kontakten med. 
Det finns många svenskar som jag aldrig 
kommer glömma och hoppas kunna få 
möta igen. Nu finns inte bara Ukraina i 
mitt hjärta utan även Sverige, så nu kom-
mer jag att be för två länder. Det är bra att 
de två ländernas flaggor har likadana fär-
ger. Mitt hjärta kommer för alltid vara gul-
blått!  

Tymofiy Botsyan 

Träffade artisten Samuel Jungblad på Par-
ken i Ö-vik, ett oförglömligt minne. 

I nför årets konfirmationsresa sam-
lade reseledare Bertil Sjöström ung-

domarna till den första träff för att till-
sammans planera resan.  

Resan gick  från Ö-vik till staden Ora-
dea i Rumänien, där man bodde i barn-
byn Caminul Felix. Vi har beskrivet 
byn i tidigare medlemsutskick. 
(2/2014). På återresan till Sverige stan-
nade man till vid koncentrationslägret 
Stutthoff. Där fick gruppen en guidad 
tur och genomgång av Europas historia 
under andra världskriget. Resenärerna 
fick mycket intryck med sig, och är nu 
alla hemma igen. Nästa resa till Rumä-
nien är planerad till hösten 2016 och är 
då en passagerarresa som redan är full-
bokad. 
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