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Julen står för dörren.

V

i vill gratulera och börja med att berätta en glad nyhet- att ett barn har blivit fött i Berdichev.
Nu har Ludmilla och Anatoli blivit farmor och farfar. Deras son Thimoteus har nu blivit Far.
Du kan läsa om honom och det år han bodde här i Ö-vik i ett tidigare medlemsblad.
Året 2020 har varit och är ett annorlunda år. Vårens maj resa blev inställd till Ukraina och kunde istället köras ner i september. Våra planer på att åka i november fick ändras, med anledning av att det blev aktuellt
med en andra våg i smittspridning. Vi var överens om att pausa klädinsamlingen och göra ett nytt försök
med en hjälpsändning i februari 2021. I en tid av oro och i förändring behöver vi påminna oss om Jesu födelse och Hans uppdrag. Över honom skall Herradömet vila, detta skrevs av profeten Jesaja långt innan
tiden var inne. Varje Jul kan vi höra det här ordet läsas under julhögtiden.
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På Hans axlar vilar herradömet, och hans namn är Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste (Jes. 9:6)
Här hemma på Gnistan förbereds flyttlasset in till Centrum och julstöket är igång. Nu ska allt på loppislokalen packas ned i flyttlådor. Nu har det gått några månader sedan det blev klart att Filippus ska flytta från
Gullänget och Gnistan, in till större lokaler i centrum på Storgatan, strax ovanför E4’an. Arbetet med att färdigställa de nya lokalerna pågår för fullt med fantastiska ideella krafter.
Väggar har byggts och målats, personalutrymmen, toaletter klädpackningsutrymmen, förråd, kök och sist
men inte minst loppis-butiken börjar att ta form. Än är vi inte i mål, det är en hel del arbete kvar.
Men en milstolpe är passerad när nu golvet är målat och det har blivit dags att börja flytta över hyllor och
möblemang ifrån den gamla lokalen.

N

är tiden går faller ord i glömska och trampas ner under våra fötter.
Men Guds Ord är buren genom historien och har ett värde av att vara en Helig Skrift.
Vi har hört om hur de som gått före oss kämpat den goda kampen och burit den tro som ligger till grund för
Ukrainahjälpen. I bibelordet beskrivs Filippus när han befann sig på en öde väg och inväntade sitt uppdrag.
(Apostlg. 8:26 -29)
Vi kan inte alltid se och förstå de som sker omkring oss. Utan efter några år ser vi klart, på de svåra omständigheter som var just början på något nytt. För Gud är ingenting omöjligt, när vi söker Hans vilja och väljer
att ge våra liv som Jesus gav sitt liv på korset. När vi ser och möter de oroligheter som översköljer oss via
radio och tv som en del av vår verklighet. Så lever ett hopp inom oss att det inte är hela sanningen.
Vi ska följa jungfru Maria när hon får änglabesök (Luk. 1:35) och hur överraskad och rädd hon blir.
Hon hade svårt att tro det som ängeln sade till henne.
-Du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus -Han ska bli stor och kallas den Högstes Son…
Hon motfrågade, -hur ska det gå till. Svaret är desamma då, idag och för det som ska komma.

D

en Helige Ande ska komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig
Vi vet att vi inte kan bära uppdraget i egen kraft. Våra erfarenheter ger oss övertygelse om att Gud har
kontrollen och ger oss ett större perspektiv. Idag vet och tror vi på att Herren själv förser och ger uppdrag då
och i nutid.
När vi svarar som Maria ske med mig som du har sagt. -Jag är en Herrens tjänarinna så har hon gett sitt hjärtas
bifall. Barnet som Maria ska föda kallas heligt och Guds son. Så fortsätter Jesaja i kap.11:1-3 och beskriva Jesus,
Guds Son. Över Honom skall HERRENS Ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka.
Anden med kunskap och fruktan för HERREN.
Men tillbaka till Jesu födelse -Ett barn blir oss fött och på Hans axlar skall Herradömet vila. (Jesaja 9:6) Gud vill ge
dig och mig av sig själv genom sin ande. Sanningens ande, betänk att det ej finns något mörker i Gud. Han är
ljus. Han står vid dörren och klappar på (Johannes uppenbarelse 3:20)
Julhälsningen ifrån Guds Ord -Var inte rädd.
//vid pennan Eva Bylund

Dags att sammanfatta året 2020!

V

i vill börja med att säga ett stort tack till er alla, för att ni troget stått kvar under året 2020. Det har varit ett
speciellt år på så många sätt och allt har sannerligen inte varit lätt. I världen, i vårt land, stad och för dig och
mig som enskild. Såklart har även Ukrainahjälpen Filippus drabbats av pandemin. Av sex planerade resor har vi
lyckats genomföra endast två, vilka vi dock är tacksamma för. Den senaste resan fick avstyras med kort varsel –
smittan spred sig snabbt i både Polen och Ukraina. Hjälpen behövs mer än någonsin just nu – när det är svårt i
ett land, är det alltid de fattigaste som drabbas hårdast. Vår loppis har hållit öppet under hösten, med Coronaanpassat fika, långt mellan fikaborden, handsprit på många ställen i lokalen m.m. Den 20/11 var vår sista loppislördag för året och nu håller vi stängt över advent och jul. Lite tidigare än planerat, men vill göra det vi kan för
att minska smittan.
Vår förhoppning är att kunna öppna någon gång under januari. När beror såklart på Corona-läget. Men – när vi
väl öppnar, så är det i nya, renoverade lokaler inne i centrala Örnsköldsvik. Storgatan 32 är adressen och med de
nya lokalerna får vi ca 50% större totalyta. Sedan slutet av september har flitens lampa lyst stark i lokalen under
dag- och kvällstid. Golven har bilats upp för avlopp, nya väggar, nya toaletter, ventilation, 2 st. kök, nya eldragningar, väggar och golv har skurats och målats. Som ni förstår, har det krävt mängder av ideella timmar med
arbete och arbetare. Vi har fått hjälp av ett gäng från Timrå/Ljustorp och såklart våra kämpar från Ö-vik! Unga
och äldre har på olika sätt och vid olika tider hjälpts åt med det man är expert på. Helt fantastiskt att se allt arbete som lagts ner för att lokalen ska bli både funktionell och inbjudande. Nu ska lokalen i Gullänget tömmas
och allt flyttas över till stan och sen monteras på plats. Mycket är gjort, men en hel del är kvar. Vi passar på att
skicka med ett stort och varmt tack till Dig som på något sätt bidragit till att renovera vår nya lokal. Ett tack
känns så litet, men det ni gör och har gjort kommer att hjälpa fattiga i Ukraina, vilket hela tiden är vår drivkraft.
Så – TACK!
Vad gäller ekonomin för Ukrainahjälpen Filippus, så är den som ni förstår ansträngd. Vi har med hjälp av vår Loppis klarat av att betala den fasta hyran. Mycket bra! Färre resor har gjort att vi hållit nere på resekostnaderna. Vi
har under året fortsatt att renovera på sommarhemmet i Lutsk. VI har arbetat med att brandsäkra sovsalar med
gipsväggar och brandlarm. Ny belysning och nya dörrar har också installerats. Målet har varit att sommarhemmet ska stå redo när lägren förhoppningsvis drar igång som vanligt nästa sommar. Denna sommar har endast
några dagläger för handikappade barn och vuxna kunnat genomföras. Vi skickar också med en hälsning från våra
medarbetare Sergei och Vera till er alla! I dagsläget vet vi inte hur framtiden ser ut, men vi fortsätter vårt arbete
för att hjälpa. Vi har framtidstro och väntar på att återigen kunna åka ner till Ukraina med hjälp! Vi hoppas att ni
vill stå med oss även under 2021. Ni som stödjande medlemmar, som företag, eller som församling – det är ni
som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Vi vill därför avsluta med att skicka med er Guds rika välsignelser
och orden vi ofta använder: Ingen kan hjälpa alla – men alla kan hjälpa någon!
//Bertil Sjöström, Kassör och reseplanerare

