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Nu börjar solen värma så skönt och blommorna visar
upp sin skönhet längs dikesrenen. Själva tinar vi upp
efter en lång men inte så kall vinter. På Återvinningen har vi märkt av vintern genom att det under årets
tre första månader knappt har kommit in någonting
så våra lager är nu ganska tomma. Vi har förstås
skickat ca 170 m3 med kläder och annat till Lettland
och Vitryssland. Vi hör från våra ”depåer” runt omkring i Sverige att de får in mindre kläder eftersom
det arrangeras insamlingar till de som flyr från sina
hemländer och kommer hit till Sverige. Detta tycker
vi är väldigt positivt, att folk engagerar sig i våra
medmänniskor oavsett var de kommer från.
Vi får ibland kritik för att vi bara hjälper folk i andra
länder och våra invandrare ”Varför kan ni inte köra
några långtradare med kläder till uteliggarna i Sverige” och då menas de svenska uteliggarna. Jag vill
säga att om behovet till denna grupp utsatta människor är mer kläder, så skulle vi kunna hjälpa till. Men
vad jag fått fram är inte mer kläder det primära utan
tak över huvudet och det kan vi inte hjälpa till med.
Den första april hälsar vi vår nya föreståndare Sofia
Eriksson hjärtligt välkommen till oss och önskar
henne lycka till i sin nya uppgift. Hon kommer att få
leda ett mycket trevligt och engagerat gäng anställda
och många underbara människor som är hos oss under kortare eller längre tider i olika arbetsmarknadsåtgärder. I nästa nummer av informationsbladet kommer hon att få presentera sig mer. Passa på, när du
är här och handlar, att bekanta dig med henne.
Nästa blad kommer ut först i augusti eftersom vi
kommer att ha läger för vitryska barn i sommar och
då hinner vi inte med att få ut något blad.
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Den ekonomiska
situationen i Vitryssland är värre än
på väldigt många
år. Det blir färre
och färre som har
råd att köpa något
och får inte affärerna sälja något
så får försäljarna
sluta. Det blir en
ond cirkel av det
hela. På fotot bredvid kan ni se lite
priser på korv och
fläsk.
Er insats kommer att få större och större betydelse för människorna som
får del av hjälpen från Återvinningen.
En del vill bli fadder till en familj som de kan ge en slant varje månad,
skicka med paket till familjen och/eller ha kontakt via Internets alla
möjligheter.
Stickat
Tack för alla fina tröjor vi fick från er i
Sunne i Värmland. Dessa tröjor och
mössor värmer de små barnen och
samtidigt hoppas jag det värmer er som
har stickat dessa när ni ser att de kommer till användning. Vill också passa på
att tacka alla andra flinka damer som
sitter runt om i stugorna och stickar,
virkar och syr så fina saker till barn och
vuxna i våra mottagarländer. Vi garanterar att inget som ni tillverkar säljs,
utan allt går till de som så väl behöver.
Utan ert fina jobb skulle det fattas något i vår verksamhet som går ut på att
hjälpa människor i Sverige och i Lettland och Vitryssland.
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Tjernobyllägret
24 juni - 16 juli
Nu planeras det för läger
nr. 10 för barn från södra
Vitryssland. Vartannat år
arrangeras det ett läger
på Lärsätersgården utanför Kolsva. Barnen får
vara här i tre veckor och
de får verkligen vara
barn. Inte ta hand om
sina alkoholiserade föräldrar eller vara barnvakt för sina yngre syskon. De får en upplevelse
för livet och kommer hem mycket starkare till både kropp och själ.
Lägret arrangeras av alla intresserade och sponsorerna finns på många
ställen runt omkring i vårt närområde. Dessa läger kostar ca 200 000
kr att genomföra. Är du intresserad är det bara att ni hör av er till oss.
Vi behöver bland annat 30 nya ryggsäckar, finns det något företag som
vill skänka oss det?
Här nedan ser ni ett av lägren i Vitryssland som vi har varit med och
stöttat med pengar och material. Varje år arrangeras dessa läger för
barn och ungdomar som är drabbade av cancer och andra sjukdomar.
Nästan alla ledarna har mist ett eller flera barn i cancer och vill nu
hjälpa familjer som är i liknande situationer. Katherina, längst till
vänster, är vår anställda på plats i Best i Vitryssland. Hon är den som
leder och administrerar det hela. Hon är också med på sjukhuset och
hjälper barn och föräldrar under sjukhusvistelse och rehabilitering.
En del barn är så sluka så de kommer inte att överleva och föräldrarna
har inte råd och tid att bry sig om det döende barnet. Då får Katherina
gå in som extramamma. Hon ser till att de får matreal att sysselsätta
sig med och att de får rikligt med frukt att äta.
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Du som ekonomiskt vill stödja vår verksamhet kan nu
göra det genom att bli medlem. Kostnaden är endast
200 kr per person och år.
Kungsgatan 42
Har du möjlighet att besöka
736 32 Kungsör
vår butik finns det alltid någon vara som är extra billig
Namn:
Kalle Secondhand
för medlemmar. Två gånger
Adress:
Järnvägsgatan 9
per år får ni också förtur på
Ort:
736 32 Kungsör
att handla det nya som just
kommit in. Tisdagen den 14 april kl. 17.00 - 19.00 är det öppet endast
för medlemmar. Då kommer vi också att presentera vår nya föreståndare för er.
Föreståndare:
Nu i april går vår nuvarande föreståndare i pension efter 7 år.
Vi tackar Anders för denna tid och önskar honom en fin tid som pensionär. Tisdagen den 28 april kommer vi att uppmärksamma honom med
en fest på Centrumkyrkans sommargård. Vill du som kund framföra
något till honom går det bra på onsdagen den 29 april mellan kl. 13.0016.00 när secondhandbutiken är öppen.
Skolpaket:
Under mer än ett år har vi gjort reklam för skolpaket: En ryggsäck med
skrivmaterial. I augusti i fjol köpte vi själva in material och skickade
ett antal skolpaket. I januari i år fick vi telefonsamtal från våra vänner
i Väster Färnebo att de har gjort 75 skolpaket och vill komma och leverera. Vi är otroligt
glada men vännerna
i Öst blev ännu gladare för detta.
Nu vill vi utmana
flera att göra samma
sak. Vill ni ha broschyrer om vad ryggsäckarna ska innehålla så är det bara
att kontakta oss.
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Under en vecka i början
av mars hade vi besök
av åtta personer från
den sociala gruppen i
Daugavpils i Lettland.
Fem av dem hade aldrig
varit här tidigare. Det
var verkligen en stor
upplevelse att komma
hit till oss och se det
fantastiskt fina och viktiga arbete som bedrivs
genom Återvinningen.
De berättade att i de
fattigaste områden de
jobbar har nästan alla
enbart kläder från Återvinningen. Det är till så stor hjälp att vi har svårt att förstå detta.
Tandläkare:
Vi är så glada att vi har kunnat hjälpa denna tandläkare i Ukraina med
det han behövde. På kortet har han med sig sin hustru och dotter.
”Jag heter Nikolaj Kravchenko och är tandläkare i Ukraina. Jag är väldigt tacksam att ni har hjälpt mig med en autoklav. Den är absolut
nödvändigt i mitt arbete men för mig kostar det mer än en månadslön
för att kunna köpa den och det klarade jag inte av.”
Vi har diskuterat med våra vänner i detta område om att köra dit en
hjälpsändning med enbart kläder i augusti men de avråder oss bestämt
att komma, eftersom man är så orolig för vad som skall hända med
kriget och hur långt det
kommer att gå. De har
gott om kläder att dela
ut till behövande. Dessa
kläder kommer från den
Ukrainska befolkningen
i andra delar av landet.
Oron om framtiden är
mycket stor. De frågar
sig hela tiden ”hur långt
skall han gå”.
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Du är värdefull
Det finns ett uppdrag för oss alla:
När jag för snart 7 år sedan blev uppmanad att
skicka in min ansökan till föreståndartjänsten
skrev jag i min CV följande rader:
”Att få arbeta i en verksamhet med socialt engagemang, ansvar, rådgivning och ledarskap för att
tillsammans med det övriga teamet få samordna,
leda och utveckla/utvecklas i organisationen”
Efter egna år av arbetslöshet och negativ syn på mig själv kunde jag lyfta fram
egenskaper som jag hade med mig och som jag trodde skulle kunna komma till
nytta. Det samma gäller också dig eftersom du har inneboende resurser som vill
komma till nytta och det finns ett uppdrag även för dig!
Tack för ert stöd:
När jag nu under våren avslutar min föreståndartjänst kan det i backspegeln
kännas bra att se om den målsättning och kompetens som jag hade med mig
kom till nytta. Vi kan se att det har varit en intensiv tid där vi fått se vår verksamhet växa. Samtidigt har kraven från olika håll också ställt oss inför många
avgörande beslut och krävt ett aktivt agerande. För att kunna klara av detta så
har det varit beroende av de människor som jag haft förmånen att få arbeta
tillsammans med. Utan allas gemensamma krafter här i Kungsör och ni alla som
ställt upp med ert engagemang ute i landet hade vi inte kunnat åstadkomma
detta resultat.
Att dessutom få alla de uppmuntrande ord och erkännande som vi fått har
stärkt oss i vårt uppdrag. När solen ibland legat lågt och molnen hängt över oss
och orken sinat, betyder kontakten med er alla där ute så mycket. Då era förböner har gett oss nytt mod och inspiration till nya tag. Det är också i dessa stunder jag har fått uppleva hur tidigare erfarenheter och kunskap kommit till sin
rätt.
En uppgift för oss alla:
Samtidigt handlar det inte bara om detta utan om att livets Herre har en uppgift för oss alla – att för var och en av oss finns ett uppdrag att förvalta och att
vi har möjlighet att finna det. Det är också det som bär oss varje dag – utan
Guds beskydd och hjälp blir det inte så mycket av allt det slit vi lägger ner. När
vi delar med oss till andra och gör något för andra mår vi bäst. Det är också då
vi känner delaktighet och upplever oss värdefulla.
Tiden som gick:
Åren gick lite fortare än jag kunde ana – min upplevelse är att det var igår och
vart tiden tog vägen har jag ingen aning om. Verkligheten är ändå att den här
tiden berikat mitt liv – kanske den bästa tiden i mitt liv! Min kompetens och
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målsättning har fått möjlighet att visa upp sig utifrån att varje människa har
ett värde och att vi inte ska låta oss nedslås av att blivit negativt stämplade av
andra på livets resa. Du är du och du duger!
Jesus plockade ibland fram människor som andra i sin iver dömde och han förmanade dem att inte döma andra – för på det sätt ni dömer andra ska ni själva
bli dömda.
Att Jesus tar oss i försvar och ger oss möjlighet till att få nåd och förlåtelse
från det som trycker ner oss blir vår möjlighet och ett erbjudande. Eftersom vi
alla har en fri vilja kan vi bestämma oss för vilken väg vi vill ta. Jag fick den
möjligheten en dag och tog chansen – att sedan livet inte alltid har varit en
dans på rosor har ändå den tryggheten gett mig kraft att klara av det jag får
vara med om. Du vet väl om att Du är värdefull och du är älskad som du är och
du duger.
Kontaktskapande verksamhet:
Kungsörs Återvinning & Secondhand är en samlingsplats för många kontakter.
Från mötet med givaren av saker, prylar, möbler etc till mottagarna i Lettland
och Vitryssland eller den som får förmånen att hitta det man söker i
butiken. Att komma ner och ta en fika i caféet eller följa med på en resa är
i sig unika upplevelser. Till detta kommer att vi vet att det som vi skickar till
våra vänner kommer fram, kommer till nytta och ger det humanitära biståndet
sin plats.
Tacksamhet:
Eftersom dessa rader blir de sista jag får förmånen att skriva i min uppgift som
föreståndare är det många bilder, händelser och möten med människor av olika slag som poppar upp.
Min tacksamhet till er alla som gett mig och oss ert stöd är stor. Åren i den här
verksamheten har påverkat mitt liv och är inte något som jag går oberörd
ifrån.
Vill också säga ett tack till Kungsörs kommun, till Arbetsförmedlingen och
Centrumkyrkan för det goda samarbete vi haft i vårt gemensamma
(fortfarande pågående projekt) arbete för att ge människor en möjlighet att få
en meningsfull tillvaro i de olika situationer som arbetslöshet och utanförskap
ger. Att Kungsör på det sättet också fått ge människor i andra länder en hjälp i
sin vardag ger positiv återklang till vår bygd. Vi tror att det du ger ut för andra
återvänder inte negativt utan blir till nytta, eller som vi brukar säga, till välsignelse. Det har dessutom gett en god PR för Kungsör! Här vill jag också rikta
ett Tack till media för det stöd som skett genom press, radio och tv som lyft
fram vårt arbete och vad vi gjort i Kungsör.
Önskar dig Guds välsignelse för kommande dagar och Tack för att jag fick
möta dig under dessa år. Naturligtvis så får du gärna ta kontakt med mig
om vi ses!
Kram Anders Olofsson, föreståndare april 2008- april 2015
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Vill du ha ett informationsblad skickat till dig kan du meddela oss
så får du fyra nummer per år.
Du som får detta blad och inte vill ha det, meddela oss.
Du kan få det skickat med post eller via mail.
Meddela adressen till Återvinningen
eller mail arne.akervall@gmail.com
Tjernobylläger sommaren 2015
24 juni—16 juli
Vill du hjälpa till? Prata med Arne eller Anna-Stina Akervall.
Ekonomiska gåvor kan sättas in på bg. 139-7983, eller swisha till 123 238 91 61
skriv ”Tjernobylläger”

Medlemskort:
Du som betalat ditt medlemskort via kassan på Återvinningen kan hämta
ut det där. Prata med dem i kortkassan så får du ditt medlemskort.
Lärsätersgården:
Sedan januari 2013 äger Centrumkyrkan lägergården.
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 vår verksamhet prata med någon i personalen. Passa också på att
få en tur genom anti-trafficking utställningen.
http://secondhandkungsor.se/
Du följer väl oss på facebook? https://sv-se.facebook.com/kaskungsor
OBS! För att underlätta för oss ber vi er att använda bankgiro vid era
inbetalningar till fadderverksamheten. Bg. 818-8773

Hjälptransporter: augusti, december till Vitryssland.
(85 m3/transport)
juni, september, december till Lettland. (40 m3/transport)
Personresor:
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.
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