
Konfirmationsresan 

11  ungdomar och tvåledare från Härnö-
sand fick förmånen att följa med Ö-

viks konfirmationsgäng på en resa till 
Lutsk i Ukraina via Filippushjälpen den 4-
12/5. Tidigt på lördagsmorgonen blev vi 
upplockade av bussen och vår resa påbör-
jades. På kvällen fick vi åka på färjan som 
skulle ta oss från Nynäshamn till Gdansk i 
Polen. Båtresan gick jättebra och var i 
princip helt utan sjögång.  Utvilade fort-
satte nu bussresan genom Polen österut 
tills vi kom till gränsen mot Ukraina runt 
midnatt. Efter ett par timmar fick vi grönt 
ljus att åka vidare in i Ukraina. Vi anlände 
till det sommarhem som Ukraina hjälpen 
Filppus har samarbete ,med klockan sex på 
morgonen och vi lade oss trötta för att 
sova några timmar. Efter en sen frukost 

hjälpte vi till att packa ur den lastbil som 
åkt med och som var fylld med olika för-
nödenheter. Vädret var lite kallt och reg-
nigt. Vi åkte sedan till en skola för att 
hälsa på och se hur deras vardag i skolan 
såg ut. Standarden var såklart långt ifrån 
vad vi är vana vid, men lärare och elever 
var mycket positiva och glada och tyckte 
nog att vårt besök var spännande. På tisda-
gen var det fortfarande lite regnigt men vi 
började bygga ihop några studsmattor.  

 

F ick verkligen en tankeställare om 
hur bra vi har det hemma i vårt 

trygga Sverige!!! Så vände vi skutan 
hemåt igen så efter dessa tio dagar var 
det väldigt skönt att sova i egen säng 
igen. Avslutningsvis vill jag bara tacka 
ALLA som var med på denna resa! 
Ingen nämnd och ingen glömd!  

H är står Sergej  vid en minnessten. 
Där avrättades 18640 judar, män 

kvinnor och barn under en månads tid 
år 1941. Och för att dölja ljudet av 
skottsalvorna så flög man med lågt fly-
gande plan medan man sköt. Sedan 
skyfflade man över dom i massgravar!!              
                            Mvh Gustaf  Eliasson 

H är 
kom-

mer några 
ord från re-
san till 
Ukraina. Jag 
blev tillfrå-
gad om jag 
kunde tänka 
mig att ställa 
upp som 
chaufför på 
lastbilen och 
efter att jag 
funderat med 
frugan så 

tackade jag ja! Det skulle bli en mycket 
intressant och annorlunda resa. Ingen se-
mestertripp direkt men med facit i hand så 
är det inte något som jag ångrar. Tvärtom! 
Jag fick sällskap av Göran Grafström som 
hoppade på i Knivsta och efter en lugn 
sjöresa mellan Nynäshamn och Gdansk så 
blev det en snabb resa genom Polen. Vid 
tullen var det flera kilometer lastbilar i kö, 
men tack vare att vi hade skyltar som ta-
lade om att vi var ”humanitary transport” 
så var det bara att passera hela kön! Det 
tog ändå sex timmar innan vi kom in i 
Ukraina!!  Skynda långsamt fick en ny 
innebörd! Vi kom så småningom till barn-
hemmet i Lutsk där vi lossade förnöden-
heter innan vi fortsatte mot Berdichev. Dit 
kom vi mitt i natten och lossade en del av 
lasten innan vi blev inkvarterad i olika fa-
miljer. Göran och jag bodde hos en fin 

barnfamilj där vi blev väldigt väl om-
händertagna. Mamma Olga såg till att 
vi fick mat och fika hela tiden där! Da-
gen efter lossade vi resten av lasten 
med god hjälp av några lokala för-
mågor. Och dessutom under överinse-
ende av en barsk tulltjänsteman! Vi 
fick även göra små utflykter till olika 
intressanta ställen i området.  

Fick också vara med att träffa några av 
de familjer som hade det sämst ställt 
både vad gällde standarden på boende 
och hur dom hade det socialt sett. Dom 
var mycket ödmjuka och tacksamma 
för matpaketen som vi kunde över-
lämna till dom! Tron är en övertygelse 
om det man hoppas, en visshet om 
det man inte ser.   Hebreerbrevet 11:1 

”Vid tullen var det flera kilometer lastbilar i kö” 


