Nytt år
Ordet som kommer när jag sätter mig ner för att skriva några rader till er medlemmar,
Ge och ni skall få, ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med de mått som ni
mäter med skall det mätas upp åt er- Lukas 6:38.

O

m jag börjar med att fundera över den senaste tidens rapporter om människor som insjuknar, dör och
förväntas insjukna så kan hoppet dala. Frågan inom mig som återkommer är - Kommer vi att kunna
resa till Ukraina igen? Jag tänker att folket har det redan tufft och så kommer dessa omständigheter och gör
tillvaron ansträngd. Nästa resa planeras in och ligger nu preliminärt i april
Jag tror att vi har varit rätt i tiden med överflytten till centrum ifrån Gnistan. De
blev stopp i hjälpsändningar under hösten och många frivilliga händer satte
igång med att iordningställa en ny lokal för klädinsamling och kläder. När jag
lyssnar på de inblandade så inser jag att det har givits ett stort mått av tro inför
Hjälparbetets satsning. Lördagen den 13 februari öppnades dörrarna för Loppis i
centrum på Storgatan 32 för första gången. De som sätter den första delen av
ordet i aktivitet är att när vi ger så är Guds rikes princip att vi får gåvan ”rågad”
alltså generöst, övermåttet i famnen.

På kvällen på alla Hjärtans dag
samlades styrelsen i den nya café
delen. Det ger bra med utrymme
för var och en av oss. Vi kan sitta
enskilt vid varje bord. Intrycket vid entré är att lokalen är ljus
och luftig. Jag kommer in för första gången in i den nya lokalen och känner mig välkommen. Det tror jag är viktigast att
friden och glädjen finns i luften. När sedan telefonen ringer
och högtalaren kopplas till, hör jag en välkänd röst. Det är Sergei ifrån sommarhemmet i Lutsk och han hälsar till alla svenskar. Han vet att det är många som är med, i förbön och stöttar med olika medel. Han har
även en hälsning ifrån de andra, i de olika områden som vi besöker.
Rapporten ifrån Berdichev var i glädje, de hade kunna genomföra en missionskonferens med c:a 350 personer och klarat landets restriktioner. De ber om att
vi snart får ta emot hjälpsändning och att det ligger i vår Herres händer.
Vi fortsätter och får ännu en hälsning.
Rapport ifrån Charkiv. Om du kommer ihåg så är det en stad som vi besökt för
att nå fram med förnödenheter till en krigszon vid gränsen. Vi vet att sedan
2014 är det inbördeskrig i östra Ukraina. Det senaste ifrån området är att de
ukrainska soldaterna har skrivit på vapenvila i ett fredsavtal och försvarar sig
inte. De är fortfarande i en oroshärd och i de tysta dör det människor,
-”Herre hjälp dem.”

Rapport ifrån Mocacewo. När vi kört upp och igenom denna del, så ser vi
bergsmassiv som tillhör Alperna. Det medför nederbörd i dalbygden och variationen av kraftigt snöfall och smältvatten ger vattenfyllda gator. Nu väntas de
senaste dygnen på nytt stor snömängd och därefter svår kyla neremot
30 minusgrader. Det finns uppsatta tält med kaminer som hem för gatubarn
och de som inte har värme i sina hus. Det här får mig att tänka över orden - med de mått jag mäter. Vi ska hålla
distans i dessa tider och förstå att det är att visa respekt för sin omgivning. Distans till detta är svårt. När jag
första gången såg fattigdom så är jag nu medveten om att det går djupare. Jag glömmer inte doften av mögel,
fukt inne i de hem som barnen sover. Det kommer direkt som motivation att fortsätta ge till hjälparbetet som du
och jag är del i. Vi kan inte stanna, vi fortsätter söka Guds plan för det är att se ifrån Hans perspektiv.
Rapport ifrån Lutsk. Sommarhemmet hade under förra sommaren öppet för läger. Ungdomar kommer och bor i
de nu upprustade sovsalarna. Köket har nu bra utrustning för att klara att utspisa lägerungdomarna. Vi är glada
med Sergej att det även är fullbokat inför sommaren 2021. Han berättar också att han grundat församlingen i
Betel och de första medlemmarna är nu registrerade. Nu tackar vi Sergei för en uppdatering av läget i Ukraina.
Ett välsignat styrelsemöte och som andas framtidstro och jag får även svar på den fråga som jag inleder brevet
med. Nästa resa planeras preliminärt till nu i april. Ge tid i bön för ledning och vishet i allt. Mötet har många
punkter på dagordningen, allt ifrån en uppdatering ifrån Hjälptransporten AB och den aktuella fordonsparken. Vi
har också en genomgång av de olika ansvarsområden utifrån den nya lokalen.
Slutligen så utlyses ett digitalt Årsmötet 21 mars kl.16.00
Om du vill vara med så meddela Micael eller Bertil för att få en länk till det digitala mötet.

Stort tack till alla er medlemmar /vid pennan Eva Bylund

Filippus håller öppet som tidigare, på lördagar mellan klockan 10 - 14, men dock ej helgdagar. Vi har också fått
anpassa oss till de restriktioner som finns ute i samhället gällande Corona. Information om max antal besökare
har satts upp i entrén, samt handsprit finns utplacerade för att göra besöket i lokalen så säkert som möjligt.
Det serveras inget fika i Cafét för närvarande, men möjligheten finns för den som vill, att köpa med hem.
Vi önskar alla medlemmar en Glad Påsk.
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Familj - 150 kr/mån
Organistioner - 250 kr/mån
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