
 

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 

____________________ 
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Swish: 123 006 8205 
 

B.g.  5036 - 3886,     

Vi kan inte bortse ifrån den stundande 
julen och huvudpersonen själv som är 
Jesus. Han är född i ringhet. Den kung 
som skulle rädda Israels folk ifrån det 
förtryck de befann sig i. Då som nu, 
ropar människor på hjälp och i sin nöd 
bär de hoppet om att de blir hörda av 
himmelens Gud. Han som lämnade 
himmelens härlighet och som ett barns 
ömtålighet förs han ifrån Betlehem till 
flykt mot Egypten. Hotet skulle röjas -
”Var verkligen Jesus den kung som 
skulle komma med ett annat rike.”  
Året 2016 går mot sitt slut och det 
finns alltid anledning till eftertanke, vi 
behöver se på bokslutet och förundras. 
Sök först Guds rike så skall allt det 
andra tillfalla er. Tack Gode Gud för er 
alla som vill stå med och vara trösten 
och hjälpen till de som ropar. 

Vi önskar er julfrid och  

Gott Nytt år                  
/redaktionsrådet. 

V i vill tacka Anna-Karin och Anneli 
som delat med sig av sin reseberät-

telse i det här numret, till oss som varit 
kvar här hemma. Vi medlemmar är med på 
olika sätt. Tack till alla som packar, lastar 
kör och planerar. Ingen nämnd och ingen 
glömd. Våra loppislördagar har varit en 
framgång och vi har under 2016 kört inte 
mindre än 8 resor med kläder och skor. Vi 
ser Guds omsorg för de som ropar till ho-
nom i sin nöd. Vi är välsignade och får det 
vi behöver i försörjning inför varje resa. 
Detta är en Gudomlig princip om sådd  
och skörd. Vi kan generöst dela ut och de 
skall återföras till dig hundrafalt. Tror du 
på denna bibliska sanning. När två perso-
ner har sett samma sak och beskriver det 
oberoende av varandra då stiger trovärdig-
heten och sanningen är befäst.  

Lördag                  21 januari 

Loppis & Klädins.         kl.14-20 
 

Lördag                  28 januari 

Loppis & Klädins.         kl.14-20 
 

Almanackan  2017 
 

Köp almanackan för  
2017 när ni besöker oss 

Med sikte på 2017 riktar vi oss till dig. 
Vi tror att du kan vara med och 

hjälpa till på Lördagar  
i våran Loppis. 


