God Jul och Gott Nytt År
slutet av november återkom vi från den
senast resan till Ukraina. Under resan
hade vi möjlighet att tillsammans med våra
vänner i Ukraina utvärdera året som gått,
diskutera dagsläget och planera framåt.
Sommarhemmet utanför Lutsk är en viktig
bas för vårt arbete och vi undersöker hela
tiden möjligheten att utveckla arbetet där.
Som Stiftelse är vi nu inne i en ny fas för
arbetet i Ukraina. Vi står inför många intressanta utmaningar när det gäller arbetet
i Ukraina. Myndigheterna är mycket tillmötesgående och vill arbeta med oss. På
flera orter ställer nu kommunerna upp med
lokaler, för att våra samarbetsorganisationer i Ukraina, tillsammans med sociala
myndigheter, ska kunna hjälpa med kläder
och skor till de som har det svårast. Arbetet i Ukraina hade inte fungerat utan de
olika ideellt arbetande människor och organisationer som stöttar oss. Många har
varit inblandade i Filippus verksamhet under året och jag vill passa på att tacka alla
för den insats som görs. Jag hoppas att Du
även i fortsättningen vill vara med och
hjälpa dem som har det svårt i Ukraina.
Jag önskar så Er alla, Guds rika välsignelse, en God Jul och ett Gott Nytt År.

I

Ordförande Micael Jonsson

i mörkret, så att människorna som bor
där hittar vägen till frihet, det är Guds
hjärta för dom förlorade. Så med det
här i färskt minne och med tanke på att
vi närmar oss den tid på året när vi
verkligen tänder många ljus och snart
ska fira den största gåva Gud skänkt
oss i Jesus Kristus, så vill jag bara uppmuntra dig i att fortsätta stötta Filippus
i detta viktiga arbete att få tända ett ljus
för dessa utsatta människor i Ukraina!
Filippus bygger för framtiden. Tillsammans kan vi förverkliga Guds Vision
för Ukraina! Med tillönskan om en
fridfull Jul.
Peter Jonsson
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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
____________________

Julhälsning ifrån Peter
Med tanke på var Betel har byggts så kan
jag se Guds intelligens, att mitt i ett område som plågas av både svår fattigdom
och arbetslöshet med allt vad det innebär
av missbruk och missförhållanden, att just
där få etablera en fyrbåk som vill lysa upp

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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