
 

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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medlemsbrev@filippus.se 
 

Swish: 123 006 8205 
 

B.g.  5036 - 3886  

Utmaning 

N u väntar ett nytt år. Vi planerar i må-
nadsskiftet januari/ februari ytterli-

gare en hjälpsändning till Berdichev. I mit-
ten av mars blir det ännu en byggresa till 
kyrkbygget i Lutsk. Då är det tänkt att fär-
digställa kyrkan. Då är det aktuellt att  
gipsa och måla innerväggarna. Måla fär-
digt utomhus och bygga tak över entrén. 
Allt el-jobb och belysning kommer att fär-
digställas ute och inne. Vi kommer att ha 
med oss kyrkbänkar för att inreda. I april 
planeras en konfirmationsresa och denna 
gång går den till Lutsk i Ukraina. Invig-
ningen av Betelkyrkan planeras till första 
helgen i juni. 
Det är vi tillsammans som medlemmar i 
Filippus som kan göra det här möjligt. Vi 
är såklart tacksamma för alla som ber för 
att det här ska gå i lås och att allt hinner bli 
färdigt! Vi tror på en Gudomlig princip när 
vi får det vi behöver i försörjning inför 
varje resa, så även den här våren. Det be-
hövs medel för att kunna slutföra uppdra-
get.                                    
Hälsningar Bertil Sjöström 

God Jul och Gott Nytt År 

S å var det dags att summera året 
som gått. För Filippus del har det 

varit ett händelserikt år. Vi har firat 
25:års jubileum, genomfört fyra resor 
till Ukraina, en resa till Rumäninen och 
startat det största projektet i Filippus 
historia – Projekt Betel. Många har 
varit inblandade i Filippus verksamhet 
under det gångna året och jag vill passa 
på att tacka alla för den insats som 
görs. Utan Er har vi inte kunnat hjälpa 
så många i Ukraina och Rumänien. 
När vi tittar framåt mot 2018 så finns 
det många utmaningar. Det kommer bli 
ett spännande år och med en invigning 
av Betel någon gång i början av som-
maren.     Ordförande  Micael Jonsson 

Passa på att köpa 
 almanackan  

för 2018 när ni  
besöker oss 

 

Över Jul och Nyår håller våran  
lokal i Gullänget stängt.  

Vi öppnar igen i Januari,  
Lördagar, kl. 10 - 14 

Därför ska Herren själv ge er ett 
tecken: Se jungfrun skall bli ha-
vande och föda en son och hon skall 
ge honom namnet Immanuel.  
                                       Jesaja 7:14 


