Från tanke till handling.
ision 2017 Lutsk kallar vi den arbetsplan som just nu börjar tar
form för samlingslokalen,
en sommarkyrka. Under
resan besökte vi området.
Precis som i Sverige behöver bygget ett
bygglov och så snart de är beviljat är planen att under försommaren ska husets
grundplatta gjutas. Inventering av material
pågår. Vi vill tillsammans med Sergei, våran tolk, vara med och bygga en församling i området omkring sommarhemmet.
Vi har i tidigare nummer 1/14 presenterat
Sergei och Vera i Lutsk.

V

P

å årsmötet den 19 mars så har du
tillfälle att lyssna till Tomas Lindström som skapat ritningen och ger en
presentation av denna skiss. Kyrkan är
ca. 12x22 meter och kommer att bygggas i moduler för att kunna köras ner
till Ukraina på 2 trailers. Två arbetslag
kommer att bygga under 1 vecka och
sedan åker ett nytt ner i 1 vecka. Så här
långt kan vi se hur olika pusselbitar
passar in i nya pusselbitar och bilden
börja växa fram. Vi kommer att hålla
dig som medlem uppdaterad allt eftersom. Tänk att du och jag får var
med.
Redaktionen

Kontaktpersoer:

Micael Jonsson, micael@filippus.se
Bertil Sjöström, bertil@filippus.se

Lördagar under våren kl.10 - 14
Välkommen till våran Loppis
med Café samt möjlighet att
lämna kläder i klädinsamlingen
Årsmöte
19 Mars
Välkommen till våran lokal i
Gullänget
kl.16:00

Almanackan 2017
Köp almanackan för
2017 när ni besöker oss

Fabriksgatan 18 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
____________________

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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