Agape second hand hjälper
behövande på Balkan
Det har varit en intressant livsresa som nu knyts ihop här
på Torggatan i och med att vi
startar Agape second hand,
berättar Rolf Wernersson.
Året 1961 då Rolf var 14 år blev
han omvänd och frälst under en
vistelse som sommarbarn i Sorsele, Norrland. När han kom
tillbaka med den upplevelsen i
bagaget så var det inte längre
Folkets park eller biografen som
lockade utan han hittade vägen
till Filadelfia, nuvarande Pingskyrkan som låg på Torggatan i
Lidköping.
Här blev han aktiv i allt möjligt, sång- och musikliv, barnoch ungdomsverksamheten och
det var här han började banan
som Balkanmissionär. Rolf med
familj har nämligen bott och
verkat i före detta Jugoslavien
och behärskar de språken utan
problem då han också jobbar
som tolk.
Det var 1963 då Rolf tillsammans med Gunborg Roos var
gitarrlärare för ett gäng unga
flickor som det kom ett gäng
nyanlända flyktingar ifrån Balkanområdet till Lidköping. De
ville lära sig spela gitarr och
det löstes genom att flickorna
lämnade kvar sina gitarrer i kyrkan och de unga flyktingarna
fick låna dem och lära sig spela.
Musik är ordlöst och bröt ner
språkbarriären, berättar Rolf.
En av dessa grabbar hette Peter
Vardarkov, flykting ifrån Bulgarien och han blev en av ungdomarna i kyrkan.
Rolf tycker det är ganska märkligt att det som började 1963
med dessa Balkanmöten i kyrkan har sedan blivit Rolfs livsmelodi och idag, 50 år senare
är Rolf heltidsengagerad som
frivilligarbetare tillsammans
med en stab av medhjälpare och
varje månad är målet att kunna
skicka en långtradare full med
hjälpsändningar till just Bulgarien.
Agape är ett av de grekiska orden för kärlek och det betyder
ordagrant oförbehållsam kärlek eller villkorslös kärlek som
är ett modernare ord. Vi vill att
folk skänker utan att ställa villkor, volentärer arbetar utan att
förvänta sig något tillbaka och
hjälpen i form av hjälpsändingar
och penningåvor skickas till de
behövande utan att förvänta sig
något tillbaka.
Jag vill utmana alla att vara med,
både företag och enskilda att ge
utan att förvänta sig något tillbaka. Det är då det känns som
bäst, berättar Rolf.
På Agape second hand tar man
emot saker som kommer in och
det är inga saker som är för små,
för stora eller för dåliga. Vi tar
emot allt, säger Rolf och berättar att de även hämtar upp saker med transportbil upp till fyra

Rolf Wernersson mitt bland alla saker på Agape Second Hand i lokalerna där allt startade för ungefär 50 år sedan.

are lokaler för förvaring och där
man kan packa lastbilarna inför
transporten till Balkan. Vi hoppas något företag eller kanske

kommunen har ett stort hjärta
och kan hjälpa oss, säger Rolf
avslutningsvis.

Rolf Wernersson som gitarrlärare för 50 år sedan.

mils omkrets från Lidköping.
Däremot köper man inte några
saker. Ungefär hälften av det
som tas emot lastas och fraktas
i lastbilar till fattiga barnfamiljer och äldre som saknar pension.
Klyftorna är enorma i dessa länder och behovet är hur stort som
helst, säger Rolf. För att ha möjlighet att skicka dessa sändningar krävs att man får in pengar
på försäljningen i sin second
handbutik som ska finansiera
frakten.
Förutom butiken på Torggatan
har man även försäljning med
ett stånd i Sockerbruket varje
lördag och man har uppsamlingsbössor på stan där pengarna oavkortat går till sociala
insatser.
Agape second hand drivs av för-

eningen Balkanhjälpens vänner
och man har en samarbetsorganisation med bekanta som tar
emot varorna i Bulgarien, personer som man känt i många år.
Detta tillsammans med att vi
för exakta lastlistor och lastbilar
som kör kommersiellt garanterar att allt verkligen kommer
fram, säger Rolf.
På Agape second hand säljer
man mycket husgeråd och kläder men även möbler, böcker
och mycket, mycket annat. Att
handla på second hand är väldigt populärt och då främst bland
ungdomar, berättar Rolf som
tror det beror på att det både är
billigt och att det är bra saker.
Vi hänger till exempel bara fram
fräscha kläder som är rena och
hela.
Man är nu i behov av ytterlig-

Rolf Wernersson med kartan över balkan i bakgrunder där han bott och vistats mycket under sin tid som tolk
missionär och hjälparbetare.

