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edan åkte vi med matpåsar till några
fattiga familjer, som verkligen inte
hade mycket. De blev glada och sjöng ett
par sånger för oss. På eftermiddagen åkte
vi in till Lutsk och shoppade lite i ett köpcenter. På onsdagen tittade solen fram och
vi åkte åter in till Lutsk och tittade bland
annat på slottet där vi gick 112 trappsteg
upp till en vacker panoramavy över staden.
Efter lunchen åkte vi och hälsade på ett
barnhem. Vi hade en studsmatta med oss
som skänktes dit. Barnhemmet var väldigt
fint och de barn och ungdomar som bor
där har det väldigt bra. Vi spelade fotboll
och hoppade studsmatta med dem och sedan grillade vi korv tillsammans.

På torsdagen fick vi göra besök hos fattiga
familjer som man bara kan komma till med
hjälp av häst och vagn, så då fick vi alla
göra det. Det blev såklart väldigt glada
över de matpåsar som vi hade med oss, en
matpåse motsvarar 1 månads kostnad för
dem. På vägen tillbaka stannade vi till på
en marknad där vi gick runt en stund. När
vi kom tillbaka till sommarhemmet så var
där fullt med människor från ett antal olika
församlingar som hade sin årliga träff där.
Vi hade kvällssamling tillsammans i den
nya fina Betelkyrkan som Filippushjälpen
byggt, och senare på kvällen grillades det
kött. Tidigt på fredagsmorgonen påbörjade
vi vår resa hemåt igen efter att vi kramat
farväl till våra värdar Sergei och Vera och
deras medhjälpare. De såg verkligen till att
vi hade det bra under vår vistelse. Vi blev
serverade väldigt god mat som de själva
lagade till i köket. Vid gränsen till Polen
fastnade vi i cirka 4 timmar men alla härliga ungdomar var ändå glada och humöret

på topp trots lång väntan. Vi övernattade sedan på ett hotell och sov riktigt
gott. På lördagen besökte vi koncentrationslägret Stutthof i Polen. Det var
mycket intressant att lyssna till den
med inlevelse berättande tolken om hur
situationen och omständigheterna var
på detta läger. Högar av 25000 skor
talade sitt tydliga språk och att få se
gaskammaren och brännugnarna satte
nog djupa spår i de flesta av oss. På
kvällen rullade vi på färjan mot Sverige
igen och på söndagskvällen anlände vi
åter till våra hemstäder, fyllda av tacksamhet och rika på upplevelser. Vårt
stora tack till Bertil med gäng på Filippushjälpen som arrangerat hela resan
med klockren precision där ingenting
har krånglat. Vi är också tacksamma
till Helena Jakobsson och Frans Karlsson, våra ledare som har hållit i alla
samlingar, både i bussen, på båten och
i Betelkyrkan på sommarhemmet. Vi är
nu fyllda av god undervisning och inspiration!
Resenärerna, 4-12 Maj

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
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
____________________

OBS!!
Loppisen och klädmottagningen
håller semesterstängt från
vecka 25 fram till i augusti.
Se annons i lokalpressen
när vi öppnar till hösten.
____________________
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