
 

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 

V i kan inte tjäna två herrar,  
Mammon(pengar) eller Gud. Lukas 

16:13 Vi gjorde ett besök i Janukovytj 
(Ukrainas f.d president) privata lyxpalats 
med egen trädgård, där hade han byggt sitt 
eget rike. En guidad tur visade oss runt i 
område och bl.a. såg vi hans egen samling 
av 21 olika bilar. De kan vara ett av flera 
exempel på kärleken till pengar. Efter upp-
loppet på Maidantorget för två år sedan, 
avsattes han och flydde i sin egen helikop-
ter. Rikedom är något som snabbt kan gå 
förlorat och högmod går före fall. De är 
ingenting nytt att fattigdom och rikedom är 
starka kontraster, sida vid sida. Barnet  på 
bilden talar sitt eget tydliga språk. Utan 
skor, finns de någon förälder som ger om-
sorgen och ett hem? Guds rike tillhör bar-
nen och det finns ett rop på hjälp från de 
allra minsta. Vi har glädjen att kunna vara 
ett redskap i Guds hand. Uppdraget att 
hjälpa de som har de svårast är det vi brin-
ner för. Vi fortsätter med flera planerade  
hjälpsändningar. 

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

Loppis 
Vi håller öppet varje  

lördag under  
hösten kl. 10 - 14. 

Klädmottagning  
 

Öppet varje lördag 
kl. 10 - 14, samt 

torsdagarna 13/10, 17/11 
kl. 14 - 20. 

 

Kommer du andra tider 
kan du lämna i våran 
container vi entrén. 

Alla kläder är naturligtvis hela 
och rena i förslutet emballage. 

 

Välkommen 


