
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     Medlemsbrev 2022 / 4 

Återblick, 1992 – Stiftelsen bildas 
Stiftelsen Filippus bildades den 29 september 1992. Med från början fanns Staffan, Evert, Erik, Bertil och Micael. 
Tanken att hjälpa det ukrainska folket med kläder, skor och andra förnödenheter växtes under en ungdomsresa 
under juni månad. Ukraina var i behov av all hjälp de kunde få, så det startades insamlingar av kläder och skor som 
sedan transporterades i en inköpt gammal postbuss till framför allt Berdichev i Ukraina. Innan den första resan till 
Ukraina spekulerades det hur länge vi skulle hålla på att köra hjälp till Ukraina. Vi sa, om vi klarade av 5 – 6 resor har 
det gått bra. Redan under år två passerade vi det antalet resor. 

Stiftelsen utvecklas 
Under åren som gick utvecklades Stiftelsen. Filippus började hyra lokaler där vi kunde ta emot hjälp till Ukraina. Först 
höll Stiftelsen till i ett kallförråd, för att sedan byta upp sig till allt bättre varmbonade lokaler. Filippus försökte också 
hitta inkomster för att kunna betala transporterna. Syskonen Jonsson bidrog under lång tid med att åka runt bland 
de lokala församlingarna för att samla in pengar och berätta om Stiftelsens arbete i både Sverige och Ukraina. 
Stiftelsen statade även en loppmarknad som kunde bidra med pengar till transporterna. Allt eftersom tiden gick 
förbättrades transportmedlen och blev fler. Även i Ukraina skedde en utveckling. Stiftelsen arbetade nu inte bara 
mot ett samhälle utan skapade kontakter runt om i Ukraina. Våra svenska tolkar som vi haft under de första resorna 
byttes så småningom till vår ständige tolk, Sergej. Genom honom utvecklades verksamheten ytterligare i Ukraina. 
Filippus genomförde även små projekt i Ukraina, där man bl.a. renoverade ett internat, hjälp till kyrk byggnationer, 
startade upp små lokala företag, mm. 

Etablering 
Ett viktigt steg i utvecklingen var att bilda ett företag som skötte transporterna. På så sätt kunde vi effektivisera 
ekonomin. För att kontrollera hanteringen i Ukraina skapades Filippus även lokala systerorganisationer i Ukraina. 
Genom dessa förmedlades de saker som transporterades till Ukraina. När Filippus firade 20 år var man en 
etablerarad hjälporganisation med många kontakter runt om i Ukraina. Stiftelse hade skapat sig rutiner för hantering 
av dokumentation och transporter till Ukraina. Arbetet på hemmaplan växte och allt fler kom med i hjälparbetet. I 
Ukraina fanns det fyra samhällen som Stiftelsen kontinuerligt besökte. I Ukraina arbetar vi med organisationer och 
församlingar som bedriver allt från arbete med gatubarn till att bedriva sommarhem för utsatta barn. Stiftelsen 
etablerar sig på ett Sommarhem någon mil utanför Lutsk. Varje sommar får barn och ungdomar från Lutsk och 
närliggande städer möjlighet till frisk luft och aktiviteter i naturen. 



Kriget 
Under våren 2014 ockuperar Ryssland Krim och försöker kontrollera Donetsk- och Luhanskregion. Kriget mellan 
Ryssland och Ukraina är ett fullbordat faktum. Ukraina lider stora nederlag då den militära utrustningen och 
förmågan är mycket dålig. Efter en förhandling i Minsk, stabiliserar sig läget något men ett långvarigt lågintensivt krig 
påbörjas. Så den 24 februari 2022 händer det många fruktat. Ryssland invaderar Ukraina och ett fullskaligt krig bryter 
ut. Stiftelsen beslutar snabbt att man ska åka ned med hjälp. Redan efter tre dagar går den första transporten i väg. 
På den ukrainska gränsen möter Sergej upp och hjälpen flyttas över till ukrainska fordon. Under tiden vid gränsen ser 
Bertil och Göran mängder av kvinnor och barn som är flyende till fots mot Polen. Kriget skapar en intern 
flyktingström som påverkar hela Ukraina. Humanitär hjälp behövs åter i stora mängder. Distribution av hjälp till 
andra delar av landet blir nu en utmaning för Stiftelsen. Vi har inte tidigare haft ett kontaktnät i östra Ukraina. Vår 
tolk Sergej, har ett antal kontakter som vi börjar samarbeta med. Vårt nav i östra Ukraina blir Charkiv. Med bas från 
Lutsk börjar ett samarbete med församlingar och organisationer i östra Ukraina, där förmedlas nu hjälp som sedan 
transporteras med kurirer till behövande i stridszonerna. Det faller sig nu naturligt att bygga upp ett nav i Ukraina för 
transport av hjälp österut. Kontakter skapas med transportörer och vi hittar pålitliga medarbetare i Charkiv. Vi 
besöker också Charkiv samt stridszonerna för att säkerställa att vår hjälp når fram till de som behöver den. Väl 
hemma efter den första resan beslutar stiftelsen att utöka 
samarbetet med insamling av kläder, skor och förnödenheter. 
Stiftelsen får hjälp med insamling, både praktiskt och ekonomiskt 
av olika företag som får transporterna att rulla vecka för vecka. I 
april åker vi för första gången sedan krigsutbrotten in till 
flyktingförläggningen på sommarhemmet i Lutsk. Där bor ca 100 
flyktingar som till största delen kommer från ett ockuperat 
Charkiv. Flyktingarna bor i sovsalar som inte är isolerade för den 
kalla årstiden. Under försommaren börjar våra transporter gå 
direkt till flyktingförläggningen som nu fungerar som ett nav för 
att vidarebefordra hjälpen till östra Ukraina. Eftersom vi har ett 
fungerande kontaktnät österut så kan även andra 
hjälporganisationer få hjälp med att förmedla till behövande i 
området närmast krigszonen.  

Summering av år 2022 
Kriget har inte tagit slut, så vi måste fortsätta hjälpa det ukrainska folket.  
Under 2022 har stiftelsen skapat kontakter hos ukrainska myndigheter, upp till 
presidentens kansli, Detta innebär att när stiftelsen nu förmedlar hjälp, så sker 
det i samarbete med myndigheterna i Kiev. I Sverige har Stiftelsen startat nära 
samarbeten med ett flertal organisationer. Tillsammans arbetar vi med att 
hjälpa det ukrainska folket att överleva kriget. Läget är akut när det gäller 
ambulanser till Ukraina eftersom Ryssland bombar sjukhus och flera av deras 
fordon har förstörts. Med olika samarbetspartners lyckas man köpa och få ett 
antal ambulanser som utrustas och körs ner till Ukraina. När vi nu summerar 
stiftelsens verksamhet under 2022 så har vi transporterat 48 trailrar med hjälp, 
7 ambulanser, 7 fordon och ett flertal el-verk. Dessutom har mer än 20 
personer varit nere på flyktingförläggningen och vinterbonat ett antal lokaler. 
De många transporterna har inte gått utan det stora frivilligarbetet som görs i 

Sverige. Jag vill till slut tacka alla ni som varit med och bidragit, endera som frivilligarbetare, stödjande medlem eller 
bidragsgivare. Inte heller att förglömma alla företag, kyrkor och organisationer som stöttat oss i vårt arbete.  
Ett stort Tack!   Ordförande, Mikael Jonsson 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nu säger kanske någon: ”Du har tro”- ja, men jag har också gärningar. 
Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.                                                                                 

    Jakobs brev 2:18 SFB 98 

Med dessa ord önskar vi på redaktionen en välsignad God Jul och Ett Gott Nytt År. 

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 

Leverans av El-verk till Irpin, 

för att driva ett vattenverk 



 


