
God jul och ett gott  
och välsignat nytt år! 

Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till verk-
samheten under 2013. Tillströmningen av kläder, 
möbler och prylar har överträffat alla förväntningar.  
Vi har under hösten haft svårt att hinna med att sorte-
ra allt. Glädjande är att många säger att de har stort 
förtroende för vårt arbete och litar på att allt kommer 
dit vi säger. Många som stickade kläder till andra  
organisationer lämnar nu till oss i stället, för man litar 
på att det som skänks skickas och inte säljs.  
 
Ca. 1 000 babypaket har skickats i år och förgyllt  
tillvaron för många nyblivna föräldrar.  
310 julklappar har paketerats och skickats. Till detta 
kommer drygt 1 m3 med saker de själva får packa in 
till julklappar. Tack alla julklappsgivare! För pengarna 
som kommit in har vi kompletterat paketen så att det 
blir ganska lika i alla. 3 000 kr har skickats för hjälp 
vid distribution och material för att packa flera julklap-
par. 
30 000 kr till matpaket har skickats så nu har den  
sociala gruppen i Lettland fullt arbete med att inhand-
la, paketera och dela ut minst 100 matpaket innan jul. 
Vi vill tacka alla som bidragit till dessa matpaket.  

 
I år får mottagarna i Lettland bröd från 
Stenungsbageriet i Köping.  
De har skänkt  
väldigt mycket 
bröd som vi har 
kunnat skicka 

med tranporten till Lettland.  
Vilket är mycket uppskattat för 
brödet är så gott. 

Januari - mars  nr 1 - 2014 
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Kungsörs Återvinning 
&Secondhand 

 

Anders Olofsson 
 

Tel.  0227-149 90 
Fax 0227-316 61  

info@secondhandkungsor.se  
www.secondhandkungsor.se 

 

Ansvarig för info-bladet 
 Arne Akervall  
070-587 28 82  

arne.akervall@gmail.com 
 

Secondhandbutiken 
Kungsgatan 42 
736 32 Kungsör   

Öppet  
Onsdag 13.00 - 18.00 
Torsdag 13.00 - 15.00 
Lördag 10.00 - 13.00 

 

Ekonomisk hjälp till  
soppkök, matpaket  

eller andra bidrag skickas  
in till KÅS bankgiro 

 
Centrumkyrkan i Kungsör  

0227-127 65  

 
pastor@ 

centrumkyrkankungsor.se 
 

www.centrumkyrkankungsor.se 
www.facebook.com/

centrumkyrkankungsor 
 

KÅS 
Bg. 5165 - 7559 

 

Fadderverksamheten 
KBF  

Bg. 818 - 8773 
 

Missionsgruppen 
Pg. 72 26 01 - 2 

 

 

Informationsblad 



Fadderverksamheten 
Vår kontaktperson i Daugavpils skriver följande: 
”Jag har frågat familjer som tar emot hjälp om vad hjälpen betyder för dem.  
Många säger att hjälpen är som en livboj. 
Många ser att Gud finns och hör bön och även svarar. 
Det är mycket bra att hjälpen kommer regelbundet och det hjälper att  
motverka kriser i familjen. Alla dessa familjer tackar er och sponsorerna så 
mycket! Ofta gråter de bara för orden räcker inte till… 
En familj hade stora problem och de behövde betala böter, dessa pengar 
var till stor hjälp och nu är allt ok. Ära till Gud. 
Min familj vill också säga ett enormt tack. Er hjälp hjälper oss att leva vidare, 
lyssna till Gud och uppfostra våra barn.” 
 
Vi har två personer som får ekonomisk hjälp med studierna: 
En ung kvinna i Vitryssland som studerar i Minsk och en kvinna som  
studerar i Tashkent i Uzbekistan. 
Alona i Minsk har fått 12.000 kr. och Ekaterina i Tashkent har fått 38 000 kr. 
Insamlade medel räcker inte till Ekaterina så känner någon för att lämna ett 
extra bidrag till Ekaterina och hennes dotter går det mycket bra.  
Hon har nr. 22. bg. 818-8773 
 
Jag skulle behöva e-mail adresser till alla givare.  
Har du inte fått något e-mail från mig har jag inte din adress. 
Just nu har vi 29 mottagare och 36 givare.  
Tillsammans har vi skickat ca 155 000 kronor under 2013. 
Tack för er hjälp! arne.akervall@gmail.com 
 
Soppköket i Kraslava. 
Under många år har några familjer i USA betalat hyran för lokalerna i Kras-
lava men i oktober hörde de av sig och sa att de från och med nyår kommer 
att sluta med detta bidrag till förmån för andra projekt. Detta innebär att nu 
kan vi stå utan lokaler för soppkök, samlingssal för ungdomar och vuxna till 
Gudstjänst och söndagsskola. Vi kan inte fortsätta med sygrupperna som 
syr fina saker av gamla jeans. Vill du vara med och betala en del av kostna-
den på 4 000 kr/månad för hyran? Ytterligare ca  
4 000 kr/månad behövs till olika aktiviteter. De har 
48 barn och ungdomar som besöker dem regelbun-
det. Ett 20-tal vuxna samlas några gånger i veckan. 
 
Du kan vara med och hjälpa till i detta arbete genom 
att bidraga med pengar  bg. 5165-7559 märk 
”soppkök” 
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Några röster från några som får hjälp 
Hej! 
Genom detta brev vill vi säga ett stort tack för hjälpen som vi har fått från 
Sverige och från våra vänner på Återvinningen under många år. För vår  
familj innebär det ett stort stöd. Vi har två barn: en 5-årig pojke och en 1-årig 
flicka. De växer väldigt snabbt, så de behöver ofta nya kläder och skor, men 
i familjen arbetar endast en person. Lönen går åt till mat och hyra. Inköp av 
kläder kan vi bara drömma om, det är verkligen dyrt. Runt omkring oss har 
vi också många fattiga människor, vi ger även dem hjälp från er. Vi har fått 
hjälp från er i många år och under många år har vi tackat Gud för er.  
Hjälpen från er gör att vi kan leva, inte för att bara överleva. 
Tack för förståelse för våra behov, och den hjälp som är så nödvändig för 
oss. (Familj i Daugavpils, Lettland) 
 
Kära vänner!  
Jag skulle vilja säga ett stort tack för all er hjälp till vår familj. 
Vi har 2 små barn. Varje månad växer de och storlek på kläder förändras. 
Tack för alla kläder till våra barn, som ni har skickat till oss. 
Tack så mycket för leksaker och andra presenter. 
Det är så stort att ni vill ta hand om vår familj.  
Det är en stor välsignelse för oss.   
Må Gud välsigna er alla för era vänliga hjärtan!! 
Dima, Olya och barnen. (De bor i Riga i Lettland) 
 

Sista långtradaren för i år blev färdiglastad 
den 10 december kl. 14.15 för att åka till  
Daugavpils i Lettland där den kommer att  
lossas den 11 december. 

Redan i slutet av  
januari går nästa 
långtradare till Vois-
kaja i Vitryssland. 

Transporten till Vitryss-
land håller vi på att upp-
handla just nu. Vi har 
flera åkare att välja på 
och priset är från 1 975 
till 2 750 EURO. Det går att spara pengar på 
frakterna men man måste också ta hänsyn 
till om vi tror de kan få godset till Vitryssland 
eller inte. De senaste två transporterna har varit mycket besvärliga med  
omlastningar och letande efter lastbilen både i Sverige och i Vitryssland 
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Vi behöver din hjälp  
               för att kunna hjälpa fler! 
 
 

Från och med nu kan vi erbjuda dig att bli medlem 
 
Du kan bli stödjande medlem 
och få löpande information om 
vårt gemensamma arbete för att 
hjälpa människorna där  
fattigdomen är vardag. 
Avgiften för 2014 är 200 kr.  
Skriv namn, adress, ev. e-mail. 
Bg. 5165-7559 ”Medlemsavgift” 
Det kommer att vara några  
specialerbjudande endast för 
medlemmar sista lördagen i  
varje månad som vi har öppet... 
 
 

Frivilligarbetare till vår secondhandbutik 
 
Vi behöver hjälp med att göra i  
ordning inför öppethållanden, hålla 
dammet borta från alla hyllor och  
städa i allmänhet. 
När butiken är öppen behöver vi 
hjälp med att hjälpa kunderna  
tillrätta och ta betalt (kassavana) 
för varorna etc. 

När vi startar upp på det nya året kommer vi att ha två utgångskassor var-
av den ena med kortbetalning. 
Vi förhandlar för närvarande med kommunen att få ta över ytterligare ca 
250 m2. En stor del av dessa kommer att inredas för försäljning. 
 
Finns det någon som är speciellt intresserad av kläder, böcker, möbler, 
osv. så finns det möjligheter att hjälpa till på dessa avdelningar.  
Även till caféet behöver vi medhjälpare. 
Vi är i mycket stort behov av flera frivilliga medarbetare så tänk efter en 
extra gång om du kan hjälpa oss. Jag kan lova att du inte kommer att  
ångra dig för det är så trevligt här på Återvinningen. 
Vi har ca 35 000 besökande per år så det är många kunder när vi har  
öppet.  
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Namn: Arne Akervall 
Adress: Mästaregatan 6 
Postnr.: 736 32 
Ort:  Kungsör 

Kungsgatan 42 
736 32 Kungsör 

 



Skolstartspaket 
Barnens skolstart är en mycket stor utgift för barnfamiljerna, 
därför vill vi försöka få fram så mycket som möjligt av det 
barnen behöver till nästa skolstart. Alla barn måste ha rygg-
säck och skrivmaterial. Ryggsäck 15-20 liter, 25-30 liter, 
reflexväst, pennfodral med tillbehör, kritor, skriv- och rit-
böcker. Kostnad ca 350 kr. Vi tar med stor tacksamhet 
emot gåvor till dessa skolstartspaket, material eller pengar.  
Märk ”Skolstartspaket” bg.5165-7559 
 
Anti trafficking 
Är du intresserad av att motverka trafficking 
(människohandel) och informera om vad varje 
människa kan göra för att förhindra detta? Då skall 
du inte tveka utan hör av dig till oss. Vi behöver 
någon som kan visa vår utställningen när second-
handbutiken är öppen och när det kommer grupper 
som vill besöka utställningen. Vi behöver också de 
som vill gå till skolorna, ungdomsgrupper etc. och 
informera om detta. Vi kommer att ordna intern  
utbildning för de som är intresserade. 
Nu håller vi på att göra i ordning en vandringsut-
ställning som skall till Dalateatern i Falun. Den blir 
där från februari och några månader framöver. 
En utställning på ryska är på gång och översättningen görs i Moldavien. 
 
Under hösten har alla politiska partierna i Kungsör varit på besök på Åter-
vinningen och då har de också fått gå igenom utställningen. Alla nionde-
klassare i Kungsör kommer under våren att få information om människo-
handel och en rundvandring i utställningen. 
 
Det är flera grupper per vecka som besöker oss och får en genomgång av 
vårt arbete och alla får också gå igenom utställningen.  
Eftersom det kommer mycket långväga besökare har vi också glädjen av 
att kunna rekommendera dem att äta lunch på Thor Modens gästgiveri. 
Någon gång har grupperna konferens på Kungsörstorp. Vi är mycket  
glada att utställningen även genererar inkomster till företag i Kungsör. 
 
Hälsning från den lokala Anti trafficking gruppen. 
”After noontea” i Centrumkyrkan lördagen den 8 mars. 
Medverkan av Caroline Engvall som skrivit boken  
”14 år till salu”. Passa på och läs den gripande boken  
om hur det kan gå till i vår närhet. 5 



Året som gick! 
Vilket år vi har upplevt! Att få möta er alla 
som är med och ger ert stöd till vårt arbete 
är en förmån. Det ger oss dagligen en stor 
tacksamhet att få arbeta med det humanitä-
ra biståndsarbete vi står i. Att få vara med 
och ge människor stöd, som av olika orsa-
ker hamnat i arbetslöshet och utanförskap, 
är en viktig del i vårt arbete på hemmaplan 
och en förutsättning för vårt humanitära bi-

ståndsarbete. Uppmärksamheten för vårt arbete har under året varit stort. 
De återinvigningar vi har haft efter ombyggnaderna, vår nya Antitraffick-

ingutställning och utmärkelser av olika 
slag har fått eko i tidningar och TV- ka-
naler. Under ”Media” på vår hemsida, 
hittar du en del artik-
lar om oss. Det har 
också fått till följd att 
många besökt oss 
från olika platser i 
vårt land, att Kungs-
ör har fått stå i blick-
punkten genom allt 
det arbete vi utför. 
Det känns bra!   

 

De olika projekt vi öppnat upp, håller på att avslutas  
eller klaras av, och det vittnar om att ni läsare ger oss ert stöd och hjälper 
oss hjälpa. Du och jag mår bra när vi får visa omsorg och delaktighet med 
dem som har det svårt. 
 

Trots värk i armar och leder, ryggont och andra saker som dyker upp finns 
våra medarbetare där och packar kläder, stryker, tvättar, prismärker varor, 
städar, står i kassan eller är ute och hämtar saker i slott och koja. Alla ni 
som tillverkar babypaket, stickar eller virkar, ni som skänker pengar till 
matpaket och julklappar – ni är alla viktiga för att vi ska kunna utföra det 
arbete vi gör. 
 

Fortsätt att ge oss ditt stöd och ekonomiska bidrag. Transporter och drift 
av våra fordon fodrar underhåll och allt det vi får in ska gå till vår verksam-
het. Vi vill gärna känna att när vi satsar i Sverige ska vi satsa lika mycket 
för våra vänner i de länder vi skickar det humanitära biståndet till.  
Vi  beräknar att vi ligger runt 45% och det känns bra. 
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Vitsippspriset  
utdelat av Kristdemokraterna 

April månads förebild 



Till ovanstående insatser kan jag inte 
glömma lägret för de Vitryska barnen 
på Lärsätersgården och alla som lät 
barnen besöka olika platser o anlägg-
ningar.  
 

- Minnet från lastningen av ett fältsjuk-
hus som fanns i en lada utanför Kungs-
ör och var en del i Unga Livs tragiska 
konkurs. Vi kunde genom vårt arbete 
förmedla en användning för det mesta 
av det material som fanns kvar, rullstolar och kläder som människor 
skänkt fick vi hjälpa till att ta hand om. Att mitt i något negativt fick vi från 
Kungsörs Återvinning & Secondhand vara till nytta och det som andra 
skänkt kunde tas till vara. 
 

- Ida Wenngrens uppsats om vårt hjälparbete upplevde vi som något posi-
tivt. Hon hade blivit besviken på andra hjälporganisationers insats och nu 
ville hon ta reda på om det fanns några som fungerade eller om det bara 
var lurendrejeri. Hon fick projektpengar för genomförandet och i sin upp-
sats i gymnasiet fick hon ett bra betyg och ett stipendium för uppsatsen. 
Klicka på media på vår hemsida så hittar du artiklarna om Idas uppdrag. 
 

Vi står inför nya utmaningar och väntar på besked om vi kan gå vidare. Till 
dess får vi blicka tillbaka på ett fantastiskt år och tar en välbehövlig paus 
under jul och nyårshelgerna, men vi  är snart tillbaka för att återigen lasta 
den 137:e trailern till några av våra vänner på andra sidan Östersjön! 
Vi önskar er alla en Fridfull Helg! 
kram Anders 
Föreståndare för Kungsörs Återvinningen & Secondhand 
 

Ambulansen 
Nu närmar vi oss slutet på detta projekt. Den senaste information vi har 
fått är att bilen genomgått en service och är godkänd. Nu skall den 
kompletteras med utrustning. Om allt går som vi hoppas blir det leverans i 
januari. 
 

Arbetsgrupper 
För oss är ni mycket viktiga för vårt gemensamma arbete med att göra 
livet lite lättare för våra vänner i Östeuropa. Det har tillkommit flera grup-
per som vill skicka saker genom oss. Många vill göra babypaket men vi 
kan för närvarande inte ta emot mer än de vi redan får. 
Vi kommer att fråga våra vänner i Lettland och Vitryssland om det finns 
något som de önskar att få från de nya grupperna. 
En grupp kommer att göra i ordning sängutrustningar till småbarnen.  
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Vill du ha ett informationsblad skickat till dig kan du meddela oss så får 
du fyra nummer per år. 

Du kan få det skickat med post eller via e-mail. 
Meddela adressen till Arne Akervall 

070-587 28 82, eller e-mail arne.akervall@gmail.com 

AVS. Kungsörs Återvinning & Secondhand, Kungsgatan 42, 736 32 Kungsör   
Organisationsnummer 87 85 00.0749 
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Hjälptransporter: Januari till Vitryssland, februari och april till Lettland 
Personresor: Lettland 13 - 19 juni, Vitryssland 9 - 22 juli 
 Är ni en grupp på max 7 personer som vill göra en studieresa till Lettland kan vi 
ordna en resa som läggs upp enligt era önskemål. 

Läger 2014:  
10 augusti kommer det ett 50-tal ungdomar från Vitryssland till Lärsätersgården. 
I Lettland och Vitryssland är vi delaktiga i 6 olika läger för barn och ungdomar. 
http://tjernobyl.secondhandkungsor.se/  
Vill du skänka pengar till nästa läger går det bra på bg. 139-7983 
 
Lärsätersgården: 
I januari 2013 tog Centrumkyrkan över lägergården från distriktet. Vill du veta mer 
om gården gå in på gårdens hemsida http://larsater.se/  
 
Kungsörs Återvinning & Secondhand: 
Besök oss gärna när ni har vägarna förbi. Om ni önskar få en guidad tur genom 
hela vår verksamhet prata med någon i personalen. 
http://secondhandkungsor.se/  
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Nr. Datum Mottagare m3 Kartonger antal kläd. Babypaket Kostnad 
1 31-jan Kamenets 85 782 40 664 168 25 000 kr 

2 13-feb Daugavpils 54 458 23 816 0 5 000 kr 

3 16-apr Daugavpils 39 230 11 960 161 5 000 kr 

4 21-maj Daugavpils 47 260 13 520 0 5 000 kr 

5 12-aug Kamenets 85 499 25 948 384 25 000 kr 

6 27-aug Daugavpils 45 278 14 456 100 5 500 kr 

7 16-okt Daugavpils 45 440 22 880 40 5 500 kr 

8 27-okt Daugavpils 25 169 8 788 32 0 kr 

9 28-okt Krigsomåde 50 0 0 0 0 kr 

10 18-nov Kamenets 85 603 31 356 184 25 000 kr 

11 12-okt Daugavpils 45 400 20 800 50 5 000 kr 

11     605 4 119 214 188 1 119 106 000 kr 

Ackumelerat från 1992 Statistiskt    värde ca 56  Miljoner kr.   

209 Transporter, (136 långtradare) 11 562 100 583 5 229 796 10 130 2 370 942 kr 


