Vision Betel

En vecka senare
Alla åren i Ukraina har gett oss ett stort
kontaktnät. Våran första församlingskontakt var i Berdichev. Den har sedan
1992 gett oss 25 års lång vänskap. Nu
är den tredje generationen representerad av Roma som nu är med i styrelsen
Filippus Lutsk.

Planering är något som inte syns men pågår i de tysta. Många funderingar omkring
bygget har pågått under det senaste halvåret. Allt för att varje del ska komma i rätt
tid och i sitt sammanhang. Vi valde att
beställa fönsterna av ett lokalt företag i
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yggstart - steg för steg
Nu ska vi på redaktionen försöka
återberätta vad som varit på dagordningen under de senaste året. Vi börjar
med resa 100 som tog ett kort stopp på
sommarhemmet i Lutsk under hemre-

På frågan om det är helt på volontärgrund,
så kommer nästa fråga hur materialet bekostas. De bästa svaret till dig som undrar.
Vi tror att när Gud ger uppdraget så förser
och försörjer sig bygget i olika gåvor allt
ifrån, plats att hålla till att bygga husets
moduler, 17 takstolar, allt i oräkneligt gåvor. Så vi ser bygget som en tillväxt i tro
och har ökad tillit på att de är en Guds kallelse.
Steg 2 - Transport till tullen

san ifrån Berdichev. När Gud talar så
blir du och jag medvetna och övertygade om att det är gudomligt. Du vet
att du vet. Väl hemkomna och när samtalet om de intryck som var och en bar
på så var det ett och samma budskap.
Bygga samlingslokal. Sergei bekräftade hans innersta dröm och att få se
Guds rikes tillväxt i området,
”BYGGA församling. ”
Steg 1. - Moduler byggs

Ukraina. Dessa fönster kom inte samma
dag medan vi var där. Men en vecka efter
vår hemkomst var de övriga på plats.
Sergei skickade bilder och håller oss i Sverige underrättade om hur arbetet fortlöper.
Han är en viktig kontakt för att säkerställa
att allt flyter på. En ny arbetsresa håller på
att planeras till våren för fortsättningen.

Sergei och Roma har inlett ett gemensamt och intressant utbyte mellan
varandra i dagsläget. Nu under byggtiden är de båda med i arbetslaget. Här
nedan syns början på fortsättningen,
den farstukvist som blir entrén till
byggnaden och ytterdörren är på plats.
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Allt är nu lastat och klart för avfärd. Det är
4 chaufförer som kör ner fordonen till
Ukraina en vecka innan bussen åkte ner.
När vi kört ombord på färjan parkerade vi
som vanligt mycket tätt med de övriga fordonen. Dagen efter så kom vi ovetande ner
i färjans lastutrymme lyckligt ovetande om
att något blivit skadat, ventilläkage? Ett av
däcket var tomt på luft. Det blev lite irritation bland färjepersonalen och de skyndade
på oss, och vi blev därefter avbogserade.
Till vårt förtret fick vi inte stå kvar och
skifta till ett nytt däck. Varvid det blev
större skada på däcket än nödvändigt.

Kontakter omkring respektive person
som såg visionen, började samverka.
Tiden går ifrån nyåret och fram till
lastningen i september Helt ofattbart!!!
Så lastas 2 trailers ett halvår senare.
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