
Värdefullt 

som Filippus samarbetar med. – Hjälpen vi 
får från Sverige är ovärderlig. Den gör att 
vi kan ha ett kristet läger varje sommar för 
ungefär 2 000 fattiga barn, säger Sergei 
Porokhnavets. – Hjälpbehovet är stort, sä-
ger han och understryker att hjälpsänd-
ningar även skickas vidare till Karpaterna 
och krigsområdet runt Donetsk. – Varje 
dag dör ungefär 20 människor i kriget i 
östra Ukraina. Det verkar nästan som att 
många har glömt bort just det kriget, säger 
han. För hjälporganisationen fortsätter 
sändningar dit – men med cykel sista bi-
ten. – Cyklister beskjuts inte, säger Bertil 
Sjöström och förtydligar att man tar sig in 
i krigsområdena på två hjul och med en 
banankartong med förnödenheter på paket-
hållaren. För Filippus återstår nu nästa pro-
jekt vid sommarlägret utanför Lutsk, ett 
gammalt lägerområde från kommunistti-
den, som numer ägs av stiftelsen. – Vi 
skulle behöva en lokal där vi kan förvara 
våra hjälpsändningar, innan tullen har gett 
klartecken för att vi får dela ut sakerna. 
Det är mycket pappersarbete och kontrol-
ler i Ukraina, säger Bertil Sjöström, som 
snart kommer att ge sig ut på sin 88:e resa 

till landet i öst. – 
Nyligen har vi 
även kostat på ett 
nytt vattenfilter, 
som gör att vattnet 
vid anläggningen 
går att använda, 
liksom installerat 
diskmaskiner och 
tvättmaskiner, som 
ett välvilligt före-
tag i Örnsköldsvik 
har skänkt. – Men 
det finns fortfa-
rande mycket kvar 

att göra där – och vi är beroende av ideella 
krafter, säger han.  
 

Örnsköldsviks allehanda - Torbjörn Berlin 

Ovärderligt 

Filippus miljonbygge klart 

I  snart 30 år har Stiftelsen Filippus 
stöttat olika projekt i främst Ukraina 

– inte minst nu senaste genom bygget 
av en kyrka och en samlingslokal.– 
Klyftorna mellan människor i Ukraina 
blir bara större och större, säger Sergei 
Porokhnavets, hjälporganisationens 
representant i landet. Stiftelsen Fi-
lippus startades 1992 av ett gäng 
Örnsköldsviksbor, som på nära håll 
hade upplevt fattigdomen i staden Ber-
dichev. Nästan 30 år senare jobbar en 
stor del av dem lika idogt för att skapa 
en bättre miljö för många fattiga i lan-

det. I somras blev dessutom en kyrka, 
som även fungerar som samlingslokal, 
färdig, ett par mil utanför staden 
Lutsk. – Skulle samma byggnad ha 
uppförts i Sverige tror jag att den 
skulle ha kostat uppemot tre, fyra mil-
joner kronor, säger Bertil Sjöström, 
vice ordförande i stiftelsen. Den nya 
byggnaden har skapats tack vare 
många ideella arbetstimmar och tack 
vare välvilliga sponsorer. I dag återstår 
bara lite ventilations- och värmejobb, 
arbeten som förhoppningsvis ska utfö-
ras nu i höst. Sergei Porokhnavets med 
fru Vera och dottern Elvira är just nu 
på besök i Örnsköldsvik och ska även 
besöka en hjälporganisation i Skara, 

E n annan reflektion är att det blivit 
ett stort behov av en eller flera 

tvättmaskiner. Nu när sängkläder ska 

tvättas efter varje vecka av 120 an-
vända sängar. Lägerbarnen åker hem 
på söndagar vid lunch och nya barn 
kommer under eftermiddagen samma 
dag och då ska de finnas rent säng-
linne. Vattenförbrukning ökar när det 
finns överflöd och när vi hushållar med 
det lilla vi har då förstår vi värdet av att 
vi behöver vatten för att leva. Inget 
släcker törsten som ett glas vatten. När 
vi behöver tvätta av oss och kan bada 
för att svalka av oss. Vi kan hålla rent 
omkring oss med att städa och torka i 
våra hem. Tänk vilken tillgång att 
kunna ge barnen det rena vattnet och 
kunskap om att ge omsorg till sig själv 
och omgivning. Lägerköket har upp-
rustas med storhushållsmaterial ifrån 
Sverige. Förbättrade förutsättningar när 
maten skall tillagas och utspisa 120 
barn per vecka varje dag i matsalen. 

Vad betyder vatten för oss? 

N är du får det här medlemsbladet har 
vi sommarens heta dagar bara kvar i 

minnet. Vi behövde regn och de blev bara 
torrare. Åkrarna i södra Sverige visade på 
missväxt. Skogsbränder spred oro och på 
radio rapporterades eldningsförbud. Ris-
ken var påtaglig om att det blev bara fler 
blixtnedslag. Vi sökte oss till skuggan eller 
till stranden. Badtemperaturen slog nya 
rekord såväl i sjö som hav. Hela Europa 
hade högsommarvärme, så även i Ukraina.  

Nu i augusti när vi hade besök av Sergei 
och Vera ifrån Lutsk i Ukraina. Då bjöds 
de till en ”taklags” fest för Betel kyrkan. 
Under kvällen visade Sergei bilder och 
berättade om verksamheten under somma-
ren. Antalet barn på sommarlägret i Lutsk, 
beräknas har varit c:a 2000. I den nyin-
vigda Betel kyrkan samlades barnen och 
77 barn har blivit frälsta. Vi såg filmer 
som visade lägrets innehåll av lek och 
undervisning. Sergei gav oss en inblick i 
vardagen med allt de praktiska. En av frå-
gorna som han ställdes inför- Hur skulle vi 
få mängden vatten att räcka till?  Vid ett 
tillfälle när han åkte för att fylla upp da-
gens dunkar, så blev han varse att de låg 
en död råtta i brunnen. Där och då be-
stämde han sig att ett reningsverk var för-
utsättningen för vattnet på sommarhem-
met. Han ville göra allt för att förebygga 
risken för ohälsa ibland barnen.  

Den som tror på mig, ur hans innersta 
ska strömma av levande vatten flyta 
fram. Detta sade Jesus om Anden. 

Johannes evangeliet 7:38 
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