Juli - september nr 3 - 2013
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@telia.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
En del av
Equmeniakyrkan
pastor@
centrumkyrkankungsor.se
www.centrumkyrkankungsor.se
www.facebook.com/
centrumkyrkankungsor
KÅS
Bg. 5165 - 7559

Nu hoppas vi på en fin sommar för var och en av er. ”Fin
sommar” betyder olika för oss men för mig är det en sommar med mycket sol och måste det regna skall det göras
på natten. Man kan ju alltid önska...
Den 10 april hade vi invigning av anti traffickingutställningen som vi har byggt upp på Återvinningen. Det blev en
pampig invigning med vår landshövding som invigningstalare. Tidningar och TV gjorde inspelningar och intervjuer.
Västra Mälardalen i samverkan, utsåg Anders
Olofsson (vår föreståndare)
till månadens förebild i
april 2013. Priset delades
ut av kommunalråd Pelle
Strengbom med motivering:
"Anders Olofsson driver
med fantastiskt engagemang och medmänsklighet
Kungsörs Återvinning &
Secondhand. Tillsammans
med sin personal ser han
till att i det lilla göra något
stort för omvärlden. Genom
sitt arbete har han fört upp
såväl Kungsör som Västra Mälardalen på besökskartan.
Anders Olofsson är en person som gör skillnad i Västra
Mälardalen, och han visar upp attityder som Västra Mälardalen i Samverkan står för: positivt bemötande, förändringsvilja, professionalism och måluppfyllelse."

Fadderverksamheten
KBF
Bg. 818 - 8773
Missionsgruppen
Pg. 72 26 01 - 2

Bilden: Mona Stavholt (KD), Lehna Englund,
Britt-Lis Jakobsson-Lindberg och Tuula Larsson.

I samband med
invigningen av
våra nya och ombyggda lokaler
för butiken och
vårt utekafé den
första april delades ännu ett pris
ut:
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Medarbetarna på Kungsörs Återvinning & Secondhand tilldelades årets Vitsippspris. Det årliga priset delas ut av Kristdemokraterna i Kungsör. Gruppledaren Mona
Stavholt läste upp partiets motivering som löd enligt följande: ”För Ert stora engagemang för att göra tillvaron för era medmänniskor både här och på andra sidan
Östersjön, lättare. För att Ni återanvänder, bidrar till ett bättre kretslopp och bevarandet av vår miljö”
Vi är mycket tacksamma och stolta över att ha fått dessa priser. Under tidigare år
har vi fått flera priser som till exempel Kungsörs Kommuns miljöpris.
Vi är stolta över alla våra medarbetare både på Återvinningen och på många platser i närområdet. Även våra sociala grupper i Lettland och Vitryssland som också
gör ett mycket stort arbete med att fördela det vi skickar på ett mycket rättvist sätt
och med stor glädje.
Vi får allt fler som vill lämna saker till oss som bor utanför vårt närområde. I Hedemora har vi en depå i Vasakyrkan på Landsgatan 25. Nu är det ett stort tryck från
Södertälje-Stockholmsområdet, här behöver vi en depå. Finns det någon eller några som vill och kan ta på sig detta vore vi tacksamma.
Tack för det stora förtroende ni ger oss. Vi garanterar att vi uppfyller era krav på
att sakerna och pengarna kommer dit de skall. Vår ekonomi granskas efter varje
månadsredovisning av folk som inte ingår i den dagliga verksamheten.
Jag vill påstå att vi har full kontroll på inkomster och utgifter.
Vi kan också glädjas åt att vår secondhandbutik efter ombyggnaden har ökat
försäljningen med ca 10%!
Utflykt:
Tisdagen den 4 juni var hela personalen på Återvinningen på utflykt till Lärsätersgården för gemenskap. Vi grillade kött och korv som köket hade förberett. En liten
tipspromenad och fika hanns också med. Några gånger per år försöker vi göra något trevligt för alla som är hos oss. Det är viktigt att ta hand om våra medarbetare
och visa att vi verkligen bryr oss om dem.
Vi fick ett e-mail:
Hejsan Anders.
Min sonhustru har varit hos Er på ett studiebesök tillsammans med sin representant från myndigheterna. För första gången på flera år hör jag en liten gnista och
lust att äntligen få komma ut och göra nytta och att träffa människor.
Hon vill verkligen ha praktikplats hos Er. Jag blev så glad för hennes skull så jag
lovade på stående fot att fixa en bil så att hon kan ta sig till Kungsör.
Med vänlig hälsning…
Detta visar att vi även har stort förtroende bland våra medarbetare och att vi verkligen kan hjälpa människor att återfå ett människovärde som många har förlorat.
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Hjälptransporter:
I år har vi sänt en långtradare till Vitryssland och två till Lettland. Med senaste sändningen till Lettland skickade vi med en begagnad släpkärra och en byggnadsställning. Dessa kommer att användas vid renovering av hus i Daugavpilsområdet.
Nästa resa till Vitryssland går efter Tjernobyllägret och med denna resa finns lägerbarnens lådor med kläder som de får på lägret till sig och sina familjer. Även en del
kompletterande maskiner och material till skomakeriet som vi tidigare skickat.
Kläder och material som kan delas ut till behövande är ett sätt att motverka
trafficking.
Anti trafficking:
En studiecirkel med rubriken ”Du kan göra skillnad” är i full gång med 12 deltagare.
Ca. 250 personer besöker anti traffickingutställningen varje månad.
Länsstyrelsen i Västmanland lägger seminarier med utgångspunkt från utställningen. Länsstyrelsen i Örebro län har varit på besök och planerar lägga seminarier här
i Kungsör.
Besökare:
I samband med invigningen av Anti traffickingutställningen den 10 april hade vi två
personer från Vitryssland och sju från Lettland på besök under en vecka.
Nicolaj Thatchuk från Vitryssland besökte Peppes läder utanför Uppsala och träffade de som hjälpt honom med skomakeriet. Pastorsfamiljen från Daugavpils kunde
plocka ihop ett komplett kök till sitt hus. Alla fick märka upp saker på Återvinningen
som de behöver i sitt arbete på respektive orter i Lettland och Vitryssland.
Fadderverksamheten:
Tack alla ni som under många år och ni som nyss har börjat hjälpa de som har det
svårt att få ekonomin att gå ihop. Tidigare kände jag de flesta givare och mottagare
men nu har det kommit till så många givare som jag inte känner. Jag är mycket glad
för detta förtroende ni ger oss att förmedla era pengar. Jag försöker träffa så många
mottagare som möjligt när jag är på resa där vi har mottagare.
Just nu hjälper vi två kvinnor med utbildning. En i Minsk som läser på universitetet
(400$/mån) och en i Tashkent i Uzbekistan (150$/mån). Till deras utbildning behöver vi hjälp med pengar. Det är viktigt att de får utbildning och jobb så att de kan
försörja sig och sina familjer. Känner du för att hjälpa till? Bg. 818-8773. Det bästa
sättet att motverka trafficking är att hjälpa familjerna så de klarar sig ekonomiskt
och att ungdomarna får en bra utbildning. Detta hjälper ni till med som givare till
fadderverksamheten.
Hjälp till självhjälp:
Victor Osipov från Rezekne i Lettland är mycket tacksam att ni har hjälpt honom att köpa en
ny traktorn. Han jobbar själv med den och hjälper många, många andra människor som behöver hjälp. Den fungerar väldig bra, och han
är mycket tacksam. Den nya traktorn behöver
inte lagas varje dag som den gammal behövde.
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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@telia.com
AVS. Kungsörs

Återvinning & Secondhand, Kungsgatan 42, 736 32 Kungsör
Organisationsnummer 87 85 00.0749
Centrumkyrkan:
Huvudman för hela vår verksamhet är Centrumkyrkan i Kungsör.
http://www.centrumkyrkankungsor.se/
Tjernobylläger:
I sommar arrangeras det 9:e Tjernobyllägret på Lärsätersgården utanför Kolsva. I
år kommer 26 barn med ledare från Vitryssland för att få uppleva en drömsommar
i Sverige. En sommar fri från radioaktivitet, full av frisk luft, lek, näringsrik mat och
många kramar. För första gången finns i år ett av våra ”barnbarn” med bland deltagarna, alltså ett barn till ett av våra tidigare lägerbarn. Lizaveta 9 år är dotter till
Katja som var deltagare på det första lägret 1996, då 11 år gammal. Nu får även
Katjas dotter en sommar i Sverige!
Vill du veta mer om detta läger och följa oss dag för dag kan du gå in på vår hemsida http://tjernobyl.secondhandkungsor.se/ Lägret pågåra 28 juni - 19 juli.
Vill du skänka pengar till lägret går det bra på bg. 139-7983
Det går också att SMS:a Tjernobyl100 till 72980 så ger du 100 kr till lägret
(kostnaden debiteras på din mobilfaktura).
Lärsätersgården:
I januari tog Centrumkyrkan över lägergården från distriktet. Under några månader
har vi byggt om, städat och målat för att vara rustade för olika läger. Vill du veta
mer om gården gå in på gårdens hemsida http://larsater.se/
(hemsidan är under uppbyggnad)
Sommargården:
Vi har också en fin sommargård nere vid Mälaren.
Här är det Gudstjänster kl. 17.00 nästan varje söndag under tiden juli till augusti.
Varje onsdag kl. 18.00 träffas vi för gemenskap runt grillen.
Kungsörs Återvinning&Secondhand:
Besök oss gärna under sommaren när ni har vägarna förbi. Om ni önskar få en
guidad tur genom hela vår verksamhet prata med någon i personalen.
http://secondhandkungsor.se/
Öppettider för butiken i sommar:
24/6 - 11/8 sommartider måndag - torsdag 13.00-15.00, ej lördagar
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