
 

Pionjärsresa  

Dags att på nytt stämma av den senaste tiden med er medlemmar. Vi har under våren fortsatt med att hålla vår Loppis 

försäljningen öppen, med begränsat besöksantal. Som ni kanske känner till har det varit stor smitto spridning i Ö-viks 
området, av covid 19.Vi har varit noga med att följa länets restriktioner och vi hoppas att ni alla har klarat er bra. Det 

är många som ringt och undrat om vi snart kommer att öppna klädinsamlingen igen och vi känner till att det finns ett 

stort hjälpbehov att möta. Våra planer har varit att med tålamod, invänta en öppning av gränserna mellan länderna. 

Sergei har haft daglig kontakt med oss, genom Bertil. I tro börjar de noggrant förbereda alla de dokument som skulle 
komma att behövas. Detta för att registrera de fordon som skulle köras ner. Samt att planera hur många chaufförer som 

skulle köra. Så närmar sig tiden för resan och vi får veta att Sergei utmanar sig själv. Han åker sin bil hela vägen ifrån 

Lutsk, genom Polen och mot Sverige. Han kom fram till svenska gränsen där han blev förhörd, om vart han var på väg 

och varför. Väl framme i Ö-vik får vi möta Sergei och hans familj hemma hos Bertil. Där fick vi ta del av den senaste 

informationen och förberedelserna inför vår planerade avresa.  

 

Torsdagen den 3 juni rullade en mindre konvoj i väg och det blev för oss, som en pionjärs resa. Vi visste inte vad som 
skulle möta oss och vilka förändringar som pandemi fört med sig. Sergei med familj följer med resan tillbaka till 

Ukraina. Vi såg alla fram emot att återse våra vänner Anatolie och Ludmilla i Berdichew. Det var ett av uppdragen att 

kunna nå fram dit, med ännu en hjälpsändning.  

 

 Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda 

rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty 

Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och 

under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: 

"Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet." Han som ger såningsmannen 

säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära 

god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att 

man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara 

till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud.                                                    
Andra Korintierbrevet 9:6-12 SFB98 

 



Resans mål var för oss att komma till Lutsk och sommarhemmet. Sergei berättar om att församlingsbygget i Betel 
bygges på god grund. Redan 3000 barn har sedan starten haft möjlighet att deltaga i lägerverksamheten som bedrivs 

där. I början på maj fylldes Betelkyrkan med 400 barn. Församlingarna i regionen fortsätter att boka in sina 

lägerveckor för barn. De håller själva 40 volontärer som utspisar såväl i mat som bibelundervisning.  

Sergei delar ett vittnesbörd om en av ungdomarna 

som tog emot Jesus som Herre och blev frälst för 
tre år sedan. Året där på vill han döpa sig och börja 

tjäna i församlingen. I år kommer han själv som 

ungdomsledare och är en förebild för de ungdomar 
som kommer nu. Vår bön är att barnen fylls 

personligen med lovsång och Guds närvaro. Det är 

ett högt värde av att kunna välsigna varandra. Vi 
tror att Gud vill använda oss alla med denna brand 

som finns i våra hjärtan. Då vill vi bära ut 

evangeliet, säger han. 

Innan vi återvänder den här gången så firar vi 

Sergeis födelsedag. En av de första gångerna vi 

möttes höll han i ett familjefoto och beskrev att en 

tavelram begränsar bilden på hur vi ser oss. Vi ser inte att Guds familj är större och går inte rama in. Det är så vi ser 

varandra som syskon i Filippus familjen. Du känner att det slår an hjärtetonen, den gemenskap som förenar oss att 

fortsätta att köra ner hjälpsändningarna. Vi firade tillsammans med Sergeis söner som spelade och vi sjöng med. En av 

våra chaufförer David hade också gitarren med sig på resan. Han sjöng en sång, som dröjde sig kvar med eftervärme. 

De här är vår sista kväll på sommarhemmet, för den här gången. Vi längtar redan på vårt nästa återseende. Dasvidanja 

säger vi på ukrainska. Reserapporten kommer i nästa brev. Sommarhälsning från redaktionen. 

 
 

Ann Linde besöker Ukraina. 

Utrikesminister Ann Linde (S) ska besöka Ukraina den 14 – 15 juni för att diskutera vapenvilan, den humanitära   

situationen i östra delen av landet och en hållbar lösning på konflikten. -Vi ser fortsatta överträdelser av vapenvilan 

från juli förra året. De mänskliga förlusterna är oacceptabla, säger Linde i ett pressmeddelande. Det är andra gången 

Ann Linde besöker Ukraina som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon 

kommer bland annat att träffa president Volodymyr Zelenskyj och utrikesminister Dmytro Kuleba.  

Källa: Tidningen Ångermanland, 14 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

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 


