
 

 

Medlemsbrev 2020/2 
 

Hur går det för Ukrainahjälpen Filippus? 

 

Inget är som vanligt – inte Ukrainahjälpen heller! 

Vi försöker förhålla oss till den grymma pandemin och för oss har den största förändringen 

varit att vi inte har haft möjlighet att åka till Ukraina med hjälpsändningar. 

Våra förråd börjar bli fulla, men vi tror och hoppas att vi snart ska kunna åka iväg med hjälp!  

 

Loppis och klädinsamling 

I början av pandemin visste vi inte hur vi skulle göra med vår loppis. En oro fanns hur vi 

skulle kunna ta emot våra kunder på ett säkert sätt. Vi avvaktade och höll stängt några 

veckor och under den tiden kom det tydliga riktlinjer som vi kunde förhålla oss till. När vi 

öppnade igen efter två veckor, kom den första kunden in med ett stort leende. ”Åh, vad jag 

har saknat er!”.  

Så vi försöker att göra som vi brukar, med extra handsprit, plasthandskar och nya 

uppdaterade hygienrutiner. Tack vare att vi har öppet som vanligt på lördagar, så får vi in 

pengar som räcker till hyra och övriga fasta utgifter. Vi planerar att hålla öppet t.o.m. 

lördagen den 27 juni.  

Både på loppis och i klädpaketeringen pågår arbetet under vardagarna. Våra ansvariga finns 

på plats under olika veckodagar – de jobbar på och håller social distansering. Trots pandemi 

kommer det in mycket kläder och prylar som måste tas om hand.  

Ekonomi 

Som ni förstår, så är det tuffa tider för vår verksamhet – precis som för alla andras! Vi 

försöker hitta vägar som är genomförbara, nya sätt att arbeta och hitta människor som har 

hjärta för att hjälpa till.  

Inkomsterna från loppis har sjunkit med ungefär 50%, vilket är kännbart. Vi siktar på att det 

överskott som kommer fram till och med sommaren, ska räcka även för de månader vi håller 

sommarstängt.  

 



 

Vår planering för våren var att skicka ner ett byggäng som skulle färdigställa ett av sov-

logementet på sommarhemmet i Lutsk. Pga. Corona, ställdes resan in och vi fick leta andra 

lösningar. Med lokal arbetskraft har man kommit så långt att lokalen nu kan användas, vilket 

känns bra. Allt är inte klart ännu, men vi är på god väg. 

Tack vare församlingar, företag, hjälporganisationer och privatpersoner har vi till stor del 

lyckats renovera och brandsäkra logementet. Alla behövs och vi är så tacksamma! 

Resor/sommarhemmet 

Vi följer utvecklingen vad gäller resor och så snart det är möjligt vill vi åka med hjälp. Vi 

hoppas och tror att det kommer att ske under hösten. Vår trailer är redan färdiglastad med 

kläder, skor och annat. 

På sommarhemmet har renoveringarna pågått under våren. Väggar, tak, brandlarm och 

belysning är på gång, men än så länge vet vi inte om några läger kommer att kunna 

genomföras. Även i Ukraina påverkas man av pandemin, men man har inte tappat hoppet 

om läger längre fram i sommar. 

Ukraina börjar så smått att öppna upp igen, efter landets nedstängning som började i mars. 

De har inte haft så många officiellt konstaterade dödsfall, så förhoppningsvis kommer det att 

gå bra att öppna landet allt eftersom. 

Sergei och Vera jobbar på, trots Corona. Lilla El-Vira växer och de är tacksamma för all hjälp 

de får från Sverige. Det betyder mer än vi i Sverige kan förstå. Ta emot deras tack! 

Framåt 

Nu behöver vi hjälpas åt. För att kunna fortsätta och planera framåt – resor med hjälp, 

renoveringar och arbetet på hemmaplan, så behöver vi varandra. Har du möjlighet att hjälpa 

till med tid, pengar eller något annat? Du behövs! 

Soliga sommarhälsningar 

Bertil Sjöström, kassör och reseplanerare 

 

 


