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Ukrainahjälpens
första år var
det återkommande att bo
och besök våra
värdfamiljer. i
Berdichev. En
av dessa var
Ludmilla och
Anatollie och
deras tre små flickor. Den yngsta dottern
Svetlana har nu själv blivit mor till fyra
barn. Senast fick hon tvillingflickor och
den ene fick namnet Anneli. Kanske just
för att hennes bror Tymofiy bodde i Ö-vik
hos Anneli och Per Andersson och där
gick han ett år på Nolaskolan.
(Medlemsbladet 2016-2). Nyligen gifte sig
morbror Tymofiy Botsyan, och flickorna
på omslaget fick vara brudnäbbar. En underbar bild om hur livet bärs vidare. Ett
minnesord ger oss en stunds efter tanke.
Livet vi lever kan sträcka sig över fyra,
fem generationer och vi passerar olika
vägskäl under tiden vi lever. Vi föds och
växer upp. Vi träffar vänner under vår tonårstid och kanske sedan gifter oss. Vi byg-

ger ett eget hem, där barn kan födas
och bo. Kanske en utbildning som ger
ett arbete av något som intresserar och
försörjer oss. Åren går och efterhand så
värderar vi varje dag som en gåva att
leva. Vi fortsätter utforska vad som tar
oss vidare på livets äventyr. Snart ser
vi allt i minnenas dunkel och skarpa
detaljer försvinner. Vi förbereder oss
kanske att dela med oss av det som
blivit oss förvaltat. Det är värdefullt till
kommande generationer och i tacksamhet och glädje tas verket vidare.

Kontaktpersoner:

Micael Jonsson, micael@filippus.se
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
____________________

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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