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F ilippus 25 år - jubilerar. 
I år är det 25 år sedan Ukraina hjälpen 

Filippus gav sig ut på sin första resa. 111 
resor senare firas jubileet med stor tårt-
buffe. Loppislokalen Filippus i Gnistan- 
huset vid Björnavägen 68 håller öppet. 
Alla intäkter går oavkortat till Hjälp verk-
samhet. Sedan starten 1992 har Filippus  
eldsjälar nått fram med 104 hjälptranspor-
ter till Ukraina och med ytterligare sju i 
grannlandet Rumänien. På 74 av dessa 
resor har kassören Bertil Sjöström varit 
med. När vi startade verksamheten kunde 
jag aldrig tänka mig att vi skulle hålla på 
så här länge säger han. Jag åker igen på 
resa 112 nu i september. Vi åker till vår 
samarbetspartner utanför miljonstaden 
Lutsk. Där har gatubarn och de utsatta 
samlats till återkommande sommarläger. 
Nu bygger Filippus en lokal på 276kv/m. 
Den skall användas som samlingslokal på 
sommaren och kyrka året om.-de blir 
svenskt stuk på den, ett rött hus med vita 
knutar. Förhoppningen är att det ska bli 
invigning nästa vår 2018, berättar Bertil. 

Stiftelsen grund är att hjälpa de som 
har de svåraste. -När jag ser tillbaka 
tänker jag att de som har de tufft, de får 
de tuffare. Sedan krigsutbrottet 2014 
har de blivit allt värre för dessa. Löner 
och pensioner står ju still medan priser-
na stiger. Därför är det värdefullt att de 
får kläder, skor och annat av oss så att 
de kan lägga sina pengar på mat. På 
frågan om han drabbas av hopplöshet 
när läget inte förbättras svarar Bertil.   
-Nej, jag har bara känt att vi vill göra 
ännu mer för de som har de tufft. Jag 
ser ju vad det betyder för dem vi hjäl-
per. 
Citat ur artikel i tidningen 7 - Torbjörn 
Vårsaga / Eva Bylund 

 

 

 

     

Glatt besök från Ukraina 7 

Steg 7 - Uppmärksamhet 
Det var med all säkerhet en utmaning 
att övertala kroppen att ta nya tag efter 
den första arbetsdagen. Tidigt uppe och 
sent i säng vid dagens avslut, så snart 
skymning sänkte sig. Tacksamt lyste 
solen under hela veckan.  

Det kom inte något regn och när freda-
gen infann sig var det dags för uppbrott 
och hemresa. Bygget överlämnas nu till 
Sergei och taket ger nu skydd för hös-
tens nederbörd. Bygget kommer att 
fortsätta med innertak och väggar. 
Tänk vilken uppmärksamhet ett rött 
hus med vita knutar får i Ukraina. När 
vi delar det här medlemsbladet med dig 
vill vi inte förbise hur det påminner oss 
om vad Gud vill ge i en tid av oro och 
misstro. Tänk att Sergei hade suckat 
och bönen om en mötesplats för barnen 
blev hörd. Bönesvaret kommer in i ti-

den när en kallelse berör några villiga 
hjärtan. De går från ord till handling 
och snart finns det en ritning på bygget 
som vi kommer att kalla Betel, det be-
tyder Guds hus.  

I Johannes evangeliet första kapitel så lä-
ser vi I begynnelsen var Ordet och Ordet 
var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i be-
gynnelsen hos Gud, igenom honom har allt 
blivit till och utan honom har inget blivit 
till, som är till. I honom var liv och livet 
Var Människornas Ljus. Och ljuset lyser i 
mörkret och mörkret har inte övervunnit 
det. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla 
människor skulle nu komma till världen 
Och ordet blev kött och bodde ibland oss 
och vi såg hans härlighet en härlighet som 
den Enfödde har av Fadern och han var 
full av nåd och sanning. Ty lagen gavs 
genom Mose, nåden och sanning genom 
Jesus Kristus.  

Webbkameran är uppmonterad på plats, så 
att du och jag kan följa bygget ifrån  
Filippus hemsida.  
www.filippus.se 
bygget.filippus.se 


