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Kära vänner nu är sommaren äntligen här. Att det
kunde bli något efter allt regnande och stormande.
Det kändes som om hösten hade övertagit våren.
Nu när du läser detta blad håller vi för fullt på med
Tjernobyllägret på vår gård utanför Kolsva. Lärsätersgården är en gammal skola som Centrumkyrkan i
Kungsör fick överta från Equmeniakyrkans Region
Svealand 2013. Gården passar mycket bra för läger
och den används flitigt av olika organisationer och
privatpersoner. Läs mer om gården på http://
larsater.se.
Hemsida för lägret: tjernobyl.secondhandkungsor.se
Har ni vägarna förbi hoppas jag att ni kommer och
besöker oss. Årets läger är det tionde lägret. Det har
också varit det läger som det har varit svåraste att få
in pengar och material till. Vi fasar för att detta kanske blir det sista lägret.
När det gäller Återvinningen jobbar vi med att utveckla arbetet ännu mer. Vi behöver också hitta nya
vägar att få in inkomster för att kunna fortsätta med
det mycket viktiga arbete som görs här. Det är mycket svårt att planera något när vi är så beroende av
bidrag och ingen vet vad som kommer att ske med de
arbetslösa.
För att få in mer pengar började vi ta upp mer kläder
till försäljning och vi funderade på att minska hjälptransporterna med en
transport under året. Vi
har tidigare sålt ca 10%
av det som kommit in
och nu har vi ökat den
andelen till 15%.
I början av juni ringde
ett företag i Göteborgstrakten och frågade om
vi kunde ta emot
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14 pallar (ca 25m3) nya kläder som inte får komma ut på svenska marknaden. Vi tackade givetvis ja, men hur skulle vi få det till Kungsör? Företaget
ordnade transport och stod också för fraktkostnaden. Jag ser det som ett
bevis på ett stort förtroende för vårt arbete. Detta gjord att vi fick beställa den transport till Lettland som vi hade tänkt dra in på.
Kläderna delas upp
på Lettland och Vitryssland. Den 16 juni
kl. 13.40 var den
fjärde långtradaren i
år till Daugavpils i
Lettland lastad med
mest kläder.
Dagen efter lastas
den av och då kan de
börja dela ut kläderna i de olika byarna.
Även ca 200 limpor
bröd följde med
85m3 på väg till Daugavpils
transporten.
Feriearbetare
Under sommaren kommer vi att få ta emot feriearbetande ungdomar som
är anställda av kommunen. Vi får tre olika grupper med fem ungdomar
som under tre veckor skall få, som vi hoppas, en meningsfull sysselsättning
hos oss. Hittills har det varit mycket positivt. Ungdomarna jobbar villigt
med det mesta som behöver göras.
Secondhandbutiker i mottagarlandet
Vi får ibland förfrågan från våra mottagarländer om vi kan tänka oss att
starta secondhandbutiker hos dem. Men det vill inte vi.
För det första har det växt upp ganska många secondhandbutiker i de områden där vi är aktiva. Ibland besöker vi dessa butiker bara för att se vad
de har för sortiment.
Många av de som lämnar kläder till oss vill inte att det skall säljas utan vill
att det skickas till behövande.
Hur blir det med moms och andra avgifter som måste betalas eftersom det
blir en affärsrörelse? Det är ju inte längre en hjälpsändning.
Vi vet att en del organisationer kringgår detta genom att secondhandbutiken i mottagarlandet själva kommer med lastbil och hämtar sakerna,
de står själva för fraktkostnaderna och ”vart varorna sedan tar vägen är
inte vårt problem”.
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Vi kan inte tänka oss att jobba på detta sätt eftersom det inte känns
rätt för oss. Vi tar fullt ansvar för de saker ni lämnar till oss. I och
med att ni lämnat det på Återvinningen följer vi varje steg i kedjan.
En del går till vår secondhandbutik medan merparten skickas till våra
mottagarländer. På detta vis följer vi kläderna hela vägen ända till
den enskilde hjälpbehövande individen. För oss är det så viktigt att
det ni lämnar verkligen kommer människorna i behov till del.
Secondhandbutiken i Kungsör
Vi har haft bra tillströmning av kunder de senaste månaderna och det
är mycket bra för oss. Detta gör att personalen får slita väldigt mycket
för att hinna prismärka och få ut alla varorna. Du som skulle vilja ha
någon meningsfull sysselsättning på din fritid är välkommen till oss.
Du kommer att få jobba med många trevliga människor.
Det har varit flera kunder som varit extra glada eftersom de har gjort
väldigt fina fynd. En dam hittade en porslinssak av Lisa Larsson för
ett mycket förmånligt pris. En man hittade en EP-skiva som han hade
letat efter i mer än 20 år. Det som var extra roligt var att det fanns
ett personligt kort på sångaren i skivfodralet. Gissa om han var lycklig,
för bara en tia gjorde han världens fynd. Vi gläds med dessa kunder
och hoppas att ni också kan göra ett fynd hos oss.
Ordinarie öppettider:
Onsdag: 13.00-18.00
Torsdag: 13.00-15.00
Lördag: 10.00-13.00

Vyer över butiken

Öppettider i sommar:
v.26-32
Måndag-torsdag 13.00-15.00
Samma tider gäller även för
Antitraffickingutställningen
Vi på Återvinningen vill önska er alla en riktig fin och skön sommar.
Med många besök på olika secondhandbutiker i och utanför Sverige.
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Tjernobyllägret
Nu är årets läger i
full gång.
Barnen får tillverka egna trummor
av getskinn så det
låter väldigt
”fint” när de
trummar på dem.
Tänk er ett 30-tal
barn som försöker
få samordning på
sina slag på getskinnet. Lite lugFrån ett tidigare läger
nare blir det när
de gör handdockor som de sedan skall använda i en pjäs de skall spela
upp för oss. Pärlplattor, pärlhalsband, måla gipsfigurer (åtgång ca 700
st.) och mycket annat pyssel sysselsätter dem så fort de får en stund
över. Polisen och andra yrkesgrupper kommer på besök och vi har och
kommer att göra en del utflykter. Vi kommer att vara en heldag i Hallstahammar där vi blir bjudna på mat, bad och en massa annat roligt.
Brandkåren i Köping skall besökas, två Gudstjänster där vi tar hand om
sången skall vi också hinna med. Medan vi är i närheten av Köping passar
vi på att njuta av hamburgare som vi blir bjudna på.
Det har varit svårt att få sponsorer till årets läger. Många av de som under alla tidigare år gett oss pengar har i år inte bidragit med något. Stora företag ger inget medan mindre, där det känns svårt att fråga eftersom de har nog att klara av sin egen verksamhet, har ställt upp.
Då är det extra roligt när ett företag säger att vi står för en stor del av
all frukt (180kg), Bregott (30kg), ost (40kg) och en del av behovet av
pålägg. Av andra företag får vi bl.a. 60 kg frukt och 180 kg potatis massor av kött etc. etc. När det gäller personer som kommer från länder
utanför Europa gäller inte fri sjukvård. Här går Landstinget i Västmanland in och betalar för patientavgiften ifall någon lägerdeltagare behöver uppsöka läkare.
Många människor är engagerade i detta läger och jag vill passa på att
tacka alla, ni gör ett fantastiskt fint jobb. Man blir så glad när någon
ringer och säger att de vill hjälpa till med något.
Nu är det ju så att man kan inte enbart leva på mat och saker vi får utan
det behövs även en hel del pengar för att få all att fungera. Här i slutet
av juni fattas det ca 40 000 kr för att täcka lägrets budgeterade kostnader.

Besökande
Det kommer ofta grupper som vill se på vår verksamhet. Ibland är det
små grupper men ibland kommer hela busslaster.
Vi får studiebesök från andra kommuner som vill få mer information
om vad vi gör och om de själva kan starta något liknande i kommunens
regi.
Vi är mycket glada att kunna visa upp en organisation som fungerar så
bra. Alla som orkar gå igenom Antitraffickingutställningen blir mycket
tagna av den hemska upplevelsen och många gånger uppvaknandet av
att det verkligen finns i vår närhet.
Nyligen hade vi besök av personalen från en secondhandbutik i Stockholmstrakten som har över 200 volontärer som jobbade där. Varje lördag säljer för lika mycket som vi säljer för på en hel månad. Trots detta var de mycket imponerade av vårt arbete och de fina lokalerna vi
har. Vi kan naturligtvis inte jämföra oss med en butik i Stockholm
eftersom upptagningsområdet är
mycket större och priserna mycket högre.

Många av
grupperna
som kommer
behöver fika
och mat och
Besökare från Stockholm
då känns det
extra trevligt
att kunna förmedla bra fika och matställen till dem. Detta gynnar också andra företag på orten.
Jag vill uppmana dig som är med i en grupp eller förening av något slag
att prata med gruppen om att göra ett besök i Kungariket Kungsör och
Kungsörs Återvinning&Secondhand. Ni kan passa på att handla till
mycket billiga priser i secondhandbutiken. Vi kan ordna med fika och
mat på olika matställen på byn.
Ta kontakt med Sofia så ordnar hon så ni får en fin dag i Kungsör.
På första sidan finns alla kontaktuppgifter.

Ny föreståndare på Återvinningen
1 april började Sofia Eriksson sitt uppdrag som ny föreståndare på Kungsörs Återvinning & Secondhand. Så här beskriver hon sig själv:
Jag ska försöka att ge er en kort sammanfattande bild av vem jag är och
vad som har format mig under mina 40 första år i livet.
Jag är född och uppvuxen i
en by utanför Mariannelund i
Småland, vid 17 års ålder
flyttade jag till Nässjö för
att gå gymnasiet, Barn och
ungdomslinjen, på den tiden
blev man barnskötare vilket
ledde till att jag fick jobb på
dagis.
En krokig väg
Under åren fram till 2002 jobbade/pluggade jag många olika saker på olika ställen i världen. Min yrkesbana har varit krokig, jag har bland annat
jobbat inom äldreomsorgen, som bonde på Island, på en hästgård i Blekinge och på Kibbutz i Israel. Den kreativa sidan av mig har lett till att
jag har jobbat som skolfotograf och fritidspersonal, gått en teaterlinje i
Burträsk och konsthantverkslinje i Oskarshamn.
Det har alltid varit viktigt för mig att följa den väg som Gud vill att jag
ska gå, och jag har gång på gång fascinerats av att jag i backspegeln kan
se att vägen ledde till något helt annat än vad jag trodde från början,
men allt hänger samman trots att vi inte alltid förstår det från början.
”Han låter människan urskilja ett sammanhang men
aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut” (Predikaren 3:11).
Stort socialt engagemang
Idag bor jag tillsammans med David i en villa i utkanten av Köping, vi har
inga egna barn men har under flera år tagit emot familjehemsplaceringar,
både barn och ungdomar. Jag har alltid haft ett stort socialt engagemang
internationellt men även nationellt, båda är lika viktiga.
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning social omsorg passade
precis in på det jag ville göra, vara med att arbeta fram bra vård och omsorg för de som behöver det. Jag gick programmet på Mälardalens högskola och fick därefter direkt jobb som enhetschef i Köpings kommun.

Eftersom jag älskar ny kunskap har jag ofta pluggat någon extra kurs vid
sidan av jobbet, jag har bland annat läst projektledning, filosofi, ekonomi och KBT (Kognitiv beteendeterapi, steg 1).
Drömjobbet är hittat
Efter åtta år inom kommunen var det dags för något annat, jag sa upp
mig och ville därefter göra något helt annat. Jag sökte jobb som väktare
på Securitas och fick ett sommarvikariat. För mig som tycker att det är
kul att se och lära mig nya saker var det mycket intressant att gå rond på
olika företag och fastigheter. Jag blev även tillfrågad att hoppa in som
handläggarvikarie på Överförmyndarnämnden i Hallstahammar. Vilket jag
gjorde och jobbade med fram tills sista mars.
När jag såg annonsen om ny föreståndare var jag tvungen att söka tjänsten, det stämde så väl in på det jag alltid har varit engagerad i och som
ni kanske har läst i tidningen så har jag fått mitt drömjobb.
Några av mina intryck den första tiden
Många hjälper till
Jag har haft möjlighet att träffa både unga och gamla som bidrar till
transporter till våra medmänniskor i Öst. Barn som stolta har samlat in 60
ryggsäckar med skolstartspaket, äldre personer där synen till stor del har
gett vika men som ändå stickar mängder av babykläder till babypaket.
Det värmer att vi är många som vill göra det lilla vi kan.
Vill fler hjälpa till?
Min första månad har även inneburit en kartläggning av olika möjligheter
till andra intäkter, som det ser ut idag så kommer vi att förlora en del av
det statliga bidrag vi tidigare fått via fas 3. Vi behöver hitta nya möjligheter till att finansiera verksamheten. Vi behöver även mer folk som
hjälper till i den dagliga driften av verksamheten.
På Återvinningen har vi många uppgifter som behöver utföras, stort som
smått, tungt som lätt, snickeri, café, sömnad, butik, sortering och paketering av det vi skickar. Så om det är någon som vill hjälpa till, eller känner någon som vill hjälpa till är vi mycket tacksamma för all hjälp. Det vi
gör på återvinningen har stor betydelse både i Kungsör, i närområdet och
internationellt. Vi har alla olika uppgifter som Gud ger oss, som barnsången säger ”Jag kan inte vad du kan och du kan inte vad jag kan men
Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig”.
Så Välkommen att höra av dig om du vill ha en uppgift på Återvinningen.
Sofia Eriksson
7

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)
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.

