
Nu går sommaren mot sitt slut och många av oss har 
säkert haft det bra. Många har semestrat hemma på 
egna orten eller i Sverige. Jag och de flesta med mig 
hade nog hoppats att pandemin snart skulle vara ett 
minne blott men det ser tyvärr inte så ut. Det har bli-
vit för många utlandsresor och stora samlingar även 
i Sverige vilket bidrar till att förlänga eländet. Vi får 
inte ge upp utan tro att snart blir det bättre.  
Gränserna stängs och gränserna öppnas så man vet 
inte från en dag till annan om det går att korsa grän-
sen och har man gjort det kan jag komma hem igen?  
Ännu har vi inte kunnat resa till Lettland eller Be-
larus. Tyvärr är utvecklingen i Belarus sådan att det 
är mycket svårt att veta när och om vi över huvud 
taget kan åka dit. För första gången har bekanta i 
Belarus sagt att ”vi kommer nog aldrig att ses något 
mer”. Man blir skrämd av hur människor med makt 
kan göra mot sin egen befolkning. Tyvärr är det inte 
bara i Belarus utan på många platser i vår värld.  
Detta år skulle vi haft läger för barn från Belarus 
men det gick inte. Först var det pandemin och sedan 
kom stängningen av gränsen på grund av den  
politiska situationen. Kan vi ha läger nästa år?  
Troligen inte. 
 
Jag får flera gånger i veckan brev och tack från olika 
personer och de sociala grupperna. Det är mycket 
uppmuntrande att läsa om hur mycket vår hjälp  
betyder för människorna. Det gör verkligen skillnad. 
Vi har inga stora pampiga projekt som kan imponera 
på många människor. Dessa projekt kan ge mycket 
mer uppmärksamhet och därmed mer reklam och 
mer engagemang bland allmänheten i Sverige. Våra 
projekt är väldigt många som berör otroligt många 
människor. Genom åren har ca 1,7 miljoner personer 
fått hjälp genom vårt arbete. Jag vill återge några av 
alla breven som kommer. Din och många andras  
insats är så viktiga för vårt arbete. 
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Fadderverksamheten KBF  
Bg. 818 - 8773 

Swish 123 681 64 90 
 

Tjernobyllägret 
Bg. 139-7983 

Swish 123 521 97 87 
 

Barmhärtighetssyster 
Bg 5039-4337 



Hälsning från Valentina i Slutsk i 
Belarus. 
 

(LTP är ett behandlingshem för  
missbrukare av alla slag.) 
 

Vår första frukt är från LTP, hon  
heter Inna, hon delade med sig av  
sitt vittnesbörd i kyrkan och LTP.  
Vi tackar Gud för allt. 
Nu finns det 400 män i LTP, vi har en 
bibelstudiegrupp. 
 

Valentina Atamanenko 
 
Ni som följt oss kommer nog ihåg Sofiya som  
opererade vänster höftled i Israel för snart ett år  
sedan. Nu kan hon gå, springa och leka som vanligt.  
Nu är det dags igen men denna gång är det ansiktet 
som skall fixas till. 
 
Om mamma Katja o Sofiya får alla tillstånd som 
krävs för ut- o inresa åker de till Israel omkring den 
10 september. Där blir det karantän en vecka och 
troligtvis operation i slutet av september. Operation 
av ansiktet så att hon ska kunna le ordentligt. En 
fond på Cypern har samlat in de pengar som behövs 

för operationen. De hoppas att kyrkan i Israel vill hjälpa till med resa och boende.  
 

 
Redan nu börjar vi med julklappar till  
Lettland. Dessa skickas i början av december. 
Alla bidrag är mycket välkomna. 
 
Under hela året samlar vi saker till 
”skolpaketen”.  Varje skolbarn måste ha en 
ryggsäck med utrustning när de börjar skolan. 
Det är mycket kostsamt för föräldrarna att 
kunna köpa in detta till sina barn. 
 
Ryggsäcken skall innehålla: 
Reflexväst + 2 reflexer, pennskrin, 
blyertspennor, bläckpennor, med blått 
bläck, pennvässare, sudd, färgpennor,  
kritor, linjal, sax, ritblock, färgade A4 
blad, kollegieblock A5 rutigt och linjerat, 
mapp och gymnastikpåse. 

  



Hjälpsändningar 
 
Med på senaste sändningen fanns ett litet kök till en mamma och sonen.  
Pappan dog för ett år sedan i cancer. 
 
Hej! Hur mår du, hur är hälsan? Jag är mycket tacksam till dig, Återvin-
ningen och alla för allt ni har gjort för oss. Jag vet inte hur jag ska tacka 
er. Det enda som är i min makt är att jag kan be för er alla. Jag är väldigt 
glad att vi har er, ni är vår familj. Min son är mycket glad. Gud välsigne 
er! Vi älskar er. 
 
Sonen var hos oss på läger 2005. Han har en funktionsnedsättning så han 
fick ha med sig sin mamma som kunde ta hand om honom på lägret.  
Familjen grät av lycka att någon brydde sig om sonen. Dessa personer 
”fanns inte” tidigare i Belarus. Varje gång vi kommer till Belarus åker vi  
ca 40 mil extra för att hälsa på honom. Ca två veckor innan vi skall komma  
hissar han den svenska flaggan och han ringer dagligen till bekanta som bor 
några km. längre bort och frågar om vi passerat.  
Tyvärr är det många personer som, precis som den här familjen, känner att 
vi är den enda familj de har.   

Här är det några barn som fått stickade  
kläder som någon i Sverige har stickat. 
Det finns många enskilda personer och 
olika grupper som gör ett fantastiskt jobb.  
Senaste tillskottet är ett stickkaffe i 
Bäckbykyrkan i Västerås som stickar  
bl.a. till ett barnhem i Belarus.  
Vill du vara med? 

Under detta år har vi skickat ca 80 st. cyklar som gjorts i ordning i vår  
cykelverkstad. Det är en stor glädje från alla som fått en cykel.  
På bilden visas ett av våra 
ställen där kläder och pors-
lin delas ut till behövande. 
Allt är gratis för mottagarna.  
Det är vårt överflöd som 
hjälper så många fattiga  
människor och det som 
skänks till oss kommer just 
till dessa människor. 

  



Genom åren har vi hjälpt många i  
Belarus att starta egna företag så de har 
kunnat försörja sig och sina familjer och 
några har kunnat anställa folk. Tyvärr 
har det bara gått några år, sedan har 
myndighetskraven blivit för svåra att 
klara av. Det har blivit inspektioner  
oftare och oftare. Varje inspektion kostade 
mycket pengar. Till slut finns det inget  
kapital kvar så företagen får lägga ner.  
Utrustningarna finns kvar i lager i väntan 
på att det skall bli tider då det förhopp-
ningsvis går att ha ett företag igen. 
I början av året fick en ung man utrustning 

för snickeri och svetsning så nu tillver-
kar han möbler som han säljer. Han gör 
också mindre byggnadsjobb som han 
kan försörja sig på.  
 
Här får Andrey hjälp av pappa Nicolaj 
med att bygga ett uterum till någon  
familj i Voiskaya. 
 
Andrey har också byggt bikupor som 
de själva använder för sin biodling, så 
nu kan de också sälja honung. Man 
måste hitta på mycket för att kunna 
försörja sig och sina familjer. 
 
Tyvärr är två av de hårfrisörssalonger 
vi skickat nerpackade. Den ena  
salongen kunde vara öppen ett år innan 
de fick stänga. Den andra salongen 
kunde aldrig starta upp. Frågan är hur 
det blir med utvecklingen i Belarus. 
För närvarande ser det inte så ljust ut. 
Vi får hoppas på förändringar i en mer 

positiv utveckling med eller utan nuvarande styre. Belarus är ett mycket 
vackert land med otroligt fina människor med stor värme och kärlek. Om 
ni får möjlighet så tveka inte att åka dit.  



Voiskaya Belarus 2021-06-08 
 

Hej kära vänner. 
Hos oss finns inga restriktioner med anledning av pandemin. Vi har möjlig-
het att samlas i kyrkan varje helg, vi kan samlas med hela familjer och vi är 
glada att Gud är med oss.  
Idag vill jag berätta om det arbete som vår sociala grupp gör. Förra gången 
vi fick sändningen fick den sociala gruppen inte bara hjälp med lådor med 
kläder och skor, utan också ett ekonomiskt bidrag. Under de senaste måna-
derna har vi kunnat hjälpa många familjer.  
Familjen Moroz, till vilken ni skickade ekonomisk hjälp, tackar er väldigt 
mycket.  
Den sociala gruppen i Voiskaya besökte ett barnhem i byn Pelishche och 
köpte personliga hygienartiklar till barnen där. De frågar ofta efter det. Vi 
hade nu ekonomiska möjligheter att köpa det de behövde.  
Vi har möten för barn i kyrkan i Voiskaya en gång per månad. Barn kommer 
med stor glädje. I slutet av dagen ger vi dem presenter bl.a. leksaker som vi 
fått från Sverige. Barn älskar leksaker från Sverige. Vi bjöd in många kvin-
nor från byn Voiskaya och andra byar till kyrkan. Vi ordnade ett kvinnomöte 
där vi kunde samtala om speciella kvinnofrågor. Barnuppfostran och förhål-
landen till sina män är också frågor som kommer upp. Dessa möten är myck-
et viktiga för kvinnorna. Vi får också möjligheten att berätta om Gud och 
fika med dem. Med hjälp av ert ekonomiska stöd kunde vi ge alla kvinnor 
saker de behöver. Det finns kvinnor som inte har make, det finns kvinnor 
som är beroende av alkohol och många är sjuka. Det finns unga familjer som 
varit mycket sjuka i Covid-19 under flera månader. Vi kunde köpa läkeme-
del till dem, besöka dem på sjukhuset och ibland köpa produkter de behöver. 
Vi försöker särskilt hjälpa dem som har små barn. Dessa familjer behöver 
särskilt hjälp.  
Det finns en kvinna i Vysokoe som har legat i sängen i fem år. Nikolai  
besöker henne varje månad. Ibland köper vi produkter som hon behöver.  
Vi hör hela tiden många vänliga ord från alla människor som får hjälp  
genom er. Människor med tårar i ögonen har inte ord nog att tacka alla våra 
vänner i Sverige. Tack för att ni tar så väl hand om människor i Belarus.  

Må Gud välsigna er, era barn, 
barnbarn och era kyrkor. Vi 
ber alltid för er och tackar er 
så mycket och vi älskar er 
väldigt mycket.  
 

Med kärlek, sociala gruppen  
i Voiskaya och Nikolay.  



Hej kära vänner  
Jag vill tacka er så mycket för den 
hjälp ni ger till internatskolan och 
andra skolor i Vysokoe. Under de 
senaste tre månaderna (mars, april, 
maj) fanns det 180 barn på internat i 
åldrarna från 9 till 16 år. Nästan alla 
barn kommer från missgynnade  
familjer. Föräldrar är beroende av 
alkohol, i vissa familjer finns ingen 
far eller mor. Det händer ofta att 
barn kommer utan personliga hygi-
enartiklar, endast med ett par skor, 
eftersom de inte har möjlighet att 
köpa de mest nödvändiga sakerna. 
Tack för att vi med er hjälp kunde 
köpa skolmaterial till dessa barn. Vi 
köpte anteckningsböcker,  pennor, 
ritpapper, lim, färger och många fler 

pappersvaror. Vi ger all skolmaterial som ni skick-
ar till lärarna som arbetar med dessa barn. De är 
alltid så tacksamma för allt som ni skickar. Inter-
natskolan sysselsätter 20 lärare som tillbringar all 
tid med dessa barn varje dag. Vi frågar ofta lärare 
vad som är mest nödvändigt till barnen. De säger 
alltid att det viktigaste är skolmateriel, hygien-
artiklar, underkläder, strumpor. Nu håller internat-
skolan ett läger. 80 barn kom till detta läger. Vi 
köpte basutrustning till varje grupp. Vi bad er om 

er tillåtelse att ge en del av de pengar som vi har kvar till renovering av skolan. Vi 
kunde köpa persienner till fönstret, eftersom de gamla var skadade. Vi köpte också 
lite färg för att måla väggarna.  

Vi gav också lite 
hjälp till en dagis, 
där små barn gör 
sig redo för  
skolan. Det ligger i 
Oberovshchina,  
inte långt från 
Vysokoe. Vi köpte 
färger, ritpapper 

och pennor till dem. Vi kunde också ge dem leksaker som ni skickade från  
Sverige, barnen var väldigt glada. Tack så mycket för er hjälp.  
 
Om ni har möjlighet att skicka skolmaterial, personlig hygienartiklar till internat-
skolan kommer vi alltid att överföra detta till skolan för lärare och barn.  
Med kärlek Dina  

 

 



 
 Vi bidrar ekonomiskt och materiellt 

till många läger i Belarus och  
Lettland. 
 
I Kraslava i Lettland har det varit 
ett läger. Detta läger är dagläger där 
barnen sover hemma och är på  
lägret dagtid. 

70-80 barn och ungdomar kommer varje dag för olika aktiviteter. Alla får 
också lagad mat flera gånger om dagen. 

I Svente som ligger utanför  
Daugavpils vid en vacker sjö har det 
också varit läger. Denna gård ägs av 
en Baptistförsamling i Riga så här är 
det många läger varje  
sommar. 
 
 
 

Flera dagläger har arrangerats på olika platser i Daugavpils. 
 
”Första veckan i augusti hade vi läger för barn i kyrkan i Daugavpils. Unge-
fär 80 barn var där. Det var lite synd att det regnade varje dag, annars var allt 
jättebra. Vi hade nästan ingen regn i juni och juli och naturen behövde  
verkligen regn. Hälsningar Oksana” 
 
I Belarus har de haft flera läger. 
Vår Barmhärtighetssyster Ekaterina har haft ett läger med ca 120 deltagare. 
Dessa barn är sjuka i cancer och andra sjukdomar. Normalt är dessa läger  
7-10 dagar men i år vågade de bara ha ett läger på tre dagar på grund av  
infektionsrisken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Voiskaya och Kamenets har de haft dagläger för  
ca 80 barn på varje läger.  

 

 

 

 



 

Hjälptransporter 2021: till Lettland i början av december 
Tiderna kan ändras. till Belarus i början av november 
Allt är beroende på när och om vi får in tillräckligt med gods att skicka. 

Fraktkostnad:  
OBS för er som lämnar in kläder som skall skickas och inte får säljas.  
Sopsäck 30 kr, bananlåda 20 kr, kasse 10 kr.  
Privata lådor kostar 100kr för en låda som du vill skicka. 
 
Vill du ha något meningsfullt att göra?  
Vi behöver fler volontärer till ”Återvinningen”. Kanske du vill hjälpa till? 
Eller du kanske känner någon annan som kan vara intresserad? Det finns 
många olika arbetsuppgifter att välja på.  
Några saker vi just nu behöver hjälp med: bokavdelningen, prismärkning  
av prylar, framdukning och möblering, medhjälpare som kan hålla butiken  
öppen.  
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill ge. Kanske en timme i veckan, 
en dag i månaden, mer eller mindre.  

Prata med Sivert Bergström eller Marianne Andersson så hjälper de dig. 
Ring till Återvinningen 0227-149 90 eller skicka ett e-mail. 

Kungsörs Återvinning & Secondhand:  
Huvudman för verksamheten är Centrumkyrkan i Kungsör. Hjälparbetet till  
Östeuropa började redan 1992. ”Återvinningen” startades 1996. Allt överskott  
går till hjälparbetet som vi bedriver. 
 
Passa också på att gå en tur genom anti-traffickingutställningen.  
http://secondhandkungsor.se/  
 
Du följer oss väl på Facebook? facebook.com/kaskungsor 
På Facebook kommer den färskaste informationen om vårt arbete. 
 
Arne Akervall har skrivit text där det inte står någon författare under. 
 

Vill du inte ha informationsbladet, returnera det och skriv att du inte vill ha det i fortsättningen. 

I detta digitala blad är foton på människor borttagna av respekt för den 
enskilde. 


