
 

Reserapport 

Handikapp buss till Ukraina! 
Vid en av våra tidigare resor till Ukraina, kom en förfrågan från det 
sociala ministeriet i staden Lutsk. 
De var i stort behov av en handikapp buss för att kunna hjälpa barn 

med olika funktions-nedsättningar. Ministeriet ansvarar för ett 

rehabiliteringscenter för handikappade barn, med kapacitet att ta 

emot 180 barn. De tar också emot handikappade barn från 

krigsområdet i Östra Ukraina. Man såg 

ett stort behov att få möjlighet att 

skjutsa barn i rullstol till olika platser 

och som ni förstår, är det nästan omöjligt i en vanlig personbil eller buss.  

Barn och handikappade är något som ligger Ukrainahjälpen varmt om hjärtat, så vi ville 

såklart försöka hjälpa till. Så hur skulle vi få tag på en buss, som skulle fungera bra?  

Vi undersökte många olika möjligheter och många telefonsamtal ringdes. Via en av våra 

Filippusvolontärer fick vi till slut kontakt med Byberg och Nordin, ett lokalt bussföretag i 

Nordingrå. Kunde de hjälpa oss? Det visade sig att de precis höll på att byta ut ett antal 

handikapp bussar i sin fordonspark. De var villiga att skänka ett fordon – helt fantastiskt!  

Nu fick vi jobba mot klockan. Skulle alla papper och tillstånd komma på plats innan 

resan? All byråkrati tar tid, som ni säkert vet, men samtidigt kände vi att det var så 

viktigt att vi ville göra allt för att det skulle vara möjligt. 

Det lyckades! Alla papper hann bli klara och resan startade.  

En karavan med buss, två trailers, en brandbil och handikapp bussen lämnade 

Örnsköldsvik med slutdestination Lutsk, Ukraina. Trots att vi förberett med mängder av dokument, så visade det sig 

att det saknades ytterligare några när vi kom till den polska tullstationen. Ofta är det så att mellan två 

hjälpsändningar, så har förutsättningarna förändrats och man kräver dokument som vi inte vetat om.  

Så alltså även denna gång! 

Efter 12 extra timmar i tullen, mängder av 

telefonsamtal till Sverige och en hel del 

mailande för att få tag på rätt dokument, så 

blev bussen till slut godkänd att föras in i 

Ukraina. Vilken lättnad! 

Efter allt jobb, allt besvär – känner vi att det 

var värt det? Absolut!  

Vi har fått se att bussen används och får vara till stor glädje och nytta bland de handikappade barnen i Lutsk. Tänk att 

Ukrainahjälpen Filippus fått vara med på ett hörn, med hjälp av bussföretaget Byberg och Nordin och vår egen 

volontär Rune som oförtrutet kämpar på. Tacksamhet är ordet!  

Nästa resa är planerad till 7 oktober. 

Hälsningar  

Bertil Sjöström, reseansvarig  



Rädda liv.… 

Här kommer en kort presentation av Rune Grafström och därefter hans reseberättelse av 
juniresan. Han är medlem sedan tidigare och kör hjälpsändningar till Ukraina. Efter första 
resan griper nöden tag i hans hjärta och så förändras perspektivet. Det han ser då, gör att 
han fylls av medlidandet till människor som har helt andra förutsättningar i livet. Innebörden 
av att vara kristen förstärks. En ny vilja att göra något för någon annan, det blir till praktisk 
och levande tro, säger Rune. Han är målmedveten och börjar använda sitt vida kontaktnät 
över hela landet. Herren leder och gav ett tydligt tillfälle till införskaffandet av den första 
ambulansen som sedan kunde ställas iordning och köras ned (medlemsbladet 2013-3). Den 
lämnades över till ansvariga i Kivertsi-distriktet och någon tid därefter så har distriktet 
omstrukturerats och vuxit ifrån 6000 till 30 000 innevånare och ett önskemål kommer om 
ännu en ambulans som vi berättat om (i medlemsbladet 2019-4.) Ännu en ambulans väntar 
på avfärd längre fram. Nu fortsätter Rune med en tillbakablick av senaste resan. Där han var en av alla chaufförer 
som körde mot Ukraina.                                                                                                                                                                  
Jag hade sedan tidigare sett att det varit stora hjälpbehov i Ukraina. Jag har under åren fått ett brett kontaktnät 
ibland chaufförer, då jag kört lastbil i många år. Jag påbörjade en sökning av en lämplig brandbil över hela Sverige 
och fann den till slut i Karlstad. Jag åkte ner och hämtade den. Sedan fortsatte jag att jobba på för att få tag på övrig 
utrustning som hjälmar, kläder, skor och brandslang. Vi servade, bytte däck och batterier och slutligen var det dags 
för besiktning. Den här bilen behövde också en brandspruta på vagn och den fanns att få tag på i Ljusdal. Den var i 
bra skick och behövde bara nya däck. Brandbilen stod i förvaring i 1,5 år på grund av Corona-pandemins utbrott.     
Då stannade allt av och vi kunde inte åka som planerat. Äntligen är det den 4 juni och nu kunde vi påbörja resan mot 
Lutsk. Det var inte något alternativ att dra brandsprutan bakom 
brandbilen, så nu lastades den upp på dennes tak. Mycket 
spektakulär och iögonfallande transport genom tullarna. Resan 
gick bra, lugnt och fint på färjan mellan Sverige och Gdansk, 
polsk hamn. Nu kör vi igenom flera tullkontroller och vid den 
sista, blir det stopp. Problemet sitter i att vi saknar ett 
dokument som ska finnas efter den första juni och det var 
okänt för oss. Bertil och jag fick åka tillbaka till polsk mark och 
kontakta Sverige. Nu ordnade det sig, men allt som allt, tog det 
mycken tid i anspråk. Innan vi var över på ukrainska sidan hade 
43 timmar utan sömn börja göra sig känt. Jag var så lättad när vi väl var framme vid sommarhemmet i Lutsk. 
Agendan var välfylld under vår vistelse. Vi började våra dagar redan vid niotiden med efterlängtad frukost och sedan 
var det aktiviteter. Vi lossade trailer och överlämnade brandbil. En av höjdpunkterna var när vi demonstrerade 

brandsprutan. Då fångade jag ögonblicket i brandmännens ansiktsuttryck. De var vana 
vid att vattentrycket i slangen bara var 4 bar och nu ökade det till 15 bar. Då visste jag 
att deras slangar inte hade hållit för det trycket. Det stod då klart för mig varför jag 
hade eftersökt utrustningen hemma i Sverige. När vi drog på trycket flög 
brandmannen bakåt och sedan fick de vara två personer för att kunna hålla i 
strålmunstycket. De känns gott att få lämna ännu en brandbil, för att rädda liv. Det är 
med glädje jag ser deras tacksamhet. Nu har ni fått en liten inblick i sommarens resa. 
Till dig som medlem så önskar jag att du förstår, att även om du är hemma, så är du 

med och delar välsignelsen. Vi medlemmar bär Ukrainahjälpens arbete tillsammans.              

Välsignelse kommer med givande. Vid pennan, Rune Grafström / Redaktionen 

Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren 

förgäves.                                                                                                                                                              Psaltaren 127:1 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Filippus - Information 

  

Kontaktpersoner: 
  

Micael Jonsson, micael@filippus.se 

Bertil Sjöström, bertil@filippus.se 

  

Fabriksgatan 23 C, 891 33 Örnsköldsvik 

Tel: 070- 537 91 54 

Besöksadress: 
  

Storgatan 32,    

891 34   Örnsköldsvik 

  

Loppis: 
  

Ann-Christin Hamberg, 

070- 235 42 72 

  

www.filippus.se 

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 

Organistioner - 250 kr/mån 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Swish: 123 006 8205     B.g. 5036 - 3886 


