V

i ser familjens tacksamhet till Gud
när de stolt håller upp deras dotter
Elvira. Nu fortsätter hjälptransporterna och
gör det möjligt att nå till ännu flera i deras
omgivning.

År smötet är öppet för alla medlemmar och här ett bra tillfälle att ta del av
en stiftelses ekonomisk redovisning
översyn vilka omkostnader en hjälpsändning har. Det är bra att veta vad
pengarna används till och att varje planerad resa utgår ifrån frivilliga gåvor
och ej något statligt bidrag. Vi medlemmar är alla volontärer och ger av
det vi kan bidra med. Vi har tidigare
åkt till Ukraina en gång varje kvartal.
Men tiden under de tysta kriget i de
östra området, har medfört utökade
behov. En intern flyktingström pågår
och vi kör nu ned med ökad kapacitet
ungefär varannan månad. Då förstår du
själv att vi behöver bli fler medlemmar
och det ger i sin tur ökat ekonomisk
underlag. Kanske du känner någon?

Vi i önskar er alla en

Glad Påsk
/redaktionen

Även P-O som chaufför tar tillfället att
låna deras dotter Elvira. Tänk att du och
jag får vara med i denna verksamhet som
Gud upprättar, BYGGER och vakar över.

Almanackan

Kontaktpersoer:

Micael Jonsson, micael@filippus.se
Bertil Sjöström, bertil@filippus.se
Fabriksgatan 23 C, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070- 537 91 54
____________________

Besöksadress :

Gnistan-huset i Gullänget

Lördagar
kl.10 - 14
Välkommen till våran Loppis med
Café samt möjlighet att lämna kläder i klädinsamlingen.

Söndag
4 Mars
Vi hälsar dig som medlem välkommen till Årsmötet i våran
lokal i Gnistanhuset kl. 16:00

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

