
Smyrna Second Hand 

Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna 
Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016  uppgick till 
1,607,831 SEK.  
Av dessa medel har 1,103 170 SEK utbetalats varav 874,950 SEK  gått till 
missionsprojekt ute i världen och 211,220 SEK till sociala insatser i Göteborg.  
Av överskottet har 521,662 SEK  fonderats och det mesta av detta belopp 
kommer att utbetalas till Smyrnas missionsverksamhet under 2017.  
Det fonderade beloppet  272,200 SEK från överskottet under 2015  har 
utbetalats under 2016.  
   
Stort tack till kunder och personal för det ni bidragit med under 2016 och som 
gjort det möjligt för Smyrna Second Hand att ge stöd och hjälp till människor 
som har det svårt  
i vår värld. Stödet fördelas genom Smyrnas missionsråd och till 
församlingsverksamheter i Göteborg. 

                       Belopp i SEK  
Europa  
              Serbien  
              -      Stöd till flyktingar från främst Syrien, Irak och Afghanistan och  
                     till  fattiga romska barn och familjer med bl.a. mat, kläder 
                     och boende. Stödet går genom den kristna frivilligorganisationen 
                     Bread of Life.           35 000 

              Bosnien 
              -      Bidrag till familjer med fattiga barn i staden Capljina som genomgått  
                     svåra tider under Bosnien-kriget mellan 1992-95 och som fortfarande 
                     har det svårt och behöver stöd för sina barn.     
   5 000 
               
               Makedonien 
               -     I transitlägren vid gränsen till Grekland i söder och Serbien i norr har många  
                     flyktingar från Mellanöstern fått stöd genom kristna kyrkor och organisationer.  
                     I Makedonien stöttar vi också den evangeliska kyrkan som vill skapa en retreat- 
och  
                     lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden 
                     ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.     
11 144 

             Grekland  
             -      Pingstkyrkan Apostolic Church in Tessaloniki har fått stöd från Smyrna Second 



Hand  
                    för att kunna ge stöd till flyktingar från Syrien och kringliggande krigsdrabbade 
                    länder.          30 000 

Asien  
              Bangladesh  
              -       I huvudstaden Dhaka bor ca. 15 miljoner människor och många 
                      av dessa är mycket fattiga. Vi ger stöd Mission Aviation Fellowship (MAF), 
                      en kristen organisation som startat skolor för fattiga barn i slumområden 
                      i Dhaka. Kvinnor som aldrig fått möjlighet att gå i skola ges också  
                      utbildning för att lära sig läsa och skriva.          
20 000  

Pakistan 
  -       I norra delen av Pakistan är fattigdomen stor och möjligheten till 
           sjuk- och hälsovård för fattiga människor är begränsad. Sjukhuset 
           i Taxila, som vi stöttat under många år, ligger ca 50 km väster om  
           huvudstaden Islamabad. Taxila-sjukhuset genomför utbildning av sjukvårds- 
           personal.  Många som genomgår utbildningen i Taxila har inte möjlighet att  
           betala kostnaden för sin utbildning. Vi ger därför stöd till  
           studerande vid Taxila som inte kan betala för sin utbildning.                   
 15 000         
 
Indien  
  -       I norra Indien, uppe bland bergen i Himalaya inte långt ifrån Dhera Dun, 
          har vi för ca 20 år sedan bidragit till  att bygga en skola. Ett jordskred  
          inträffade för ett par år sedan som skadade de gamla skolbyggnaderna. 
          Vi har därför hjälpt till att reparera de gamla byggnaderna men  
          framförallt bygga nya byggnader för att skolverksamheten skall kunna 
           fortsätta långsiktigt med kvalitet.                                                                                       
175 000  
  -       Vi stödjer en annan skola i Chhutmalpur  som heter MCCA  
          (Mount Carmel Christian Academy). Skolan ligger i norra 
           delen av Indien, ca. 150 km norr om huvudstaden New Delhi.  
           Skolan MCCA liksom skolan som beskrivs ovan är knutna till den  
           kristna församligen i Dhera Dun och Doon Bible College där  
           Smyrna har varit aktivt under många år.                              
 35 000 
    
 
Nepal  
   -       I Nepal inträffade en svår jordbävning i april 2015 då mer än 2 600  
           dödades.  Vi stödjer den kristna organisationen UMN (United Mission to Nepal).                                                                                
           I nordvästra Nepal ligger ett distrikt som heter Mugu och där är UMN  



           verksamt  med bl.a. byutveckling, stöd till handikappade och fattiga familjer. 
           Vi har bl.a. givit stöd till byggnation av ett internat för 40 flickor i en skola i  
           Mangri i Mugu-distriktet.                                                                                         
  70 000         

Syrien  
  -        I Syrien pågår oroligheter och krig som har medfört att många  
           människor har tvingats fly från sina hem till andra platser i landet 
           och till andra länder. En del av vårt stöd har gått till att ge dem som  
           stannat kvar i landet möjlighet att få säkra boende och mat, kläder  
           och annan hjälp för att överleva de svåra förhållande man  
           lever under. Fokus är på på barn och familjer.                         
55 975 

              Sydostasien  
               -       Vi stödjer människor som fastnat i drogberoende  och som behöver  
                        hjälp och stöd för att komma ur missbruket. Dessa många gånger unga  
                        människor får möjlighet till hjälp genom ett drogrehabiliteringcenter som 
                        drivs av en kristen organisation som får stöd av oss.                                                     
8 000      

Afrika 
             DR Kongo 
             -       I städerna Bukavu och Lemera i östra DR Kongo finns två sjukhus, Panzi och  
                     Lemera, som vi har stöttat under många år. Den kände läkaren Dr. Mukwege 
                     leder Panzi-sjukhusets verksamheter och är känd för att bl.a. vårda och ta  
                     hand om tusentals kvinnor och barn som blivit sexuellt misshandlade av  
                     olika grupper av gerillasoldater. Vi ger stöd till olika insatser inom dessa två 
                     sjukhus, bl.a. till utbildning av sjuksköterskor, till ett HIV-projekt, till  
                     funktionshindrade  och inköp av sjukvårdsmaterial.                         
166 748  
                              
         Sydsudan  
             -     I Sydsudan pågår oroligheter mellan olika stammar och ca. 1,5 miljoner  
                   har flytt från sina hem till i huvudsak Uganda men också till andra grannländer. 
                   Svält och fattigdom har drabbat befolkningen och Smyrna försöker bidra  
                   med stöd till de drabbade människorna. Det är svårt för familjer på landsbygden 
                   att få fram mat och rent vatten, vilket är en förutsättning för att kunna leva ett 
bra liv.  
                    Vi stödjer pingstkyrkan i landet men också organisationen IAS (International  
                   Aid Services) som arbetat i landet under många år. IAS har börjat dela ut vatten- 
                   filter för att människorna skall kunna få rent vatten till sina familjer och barn.   
   42 000      

         Tanzania  
           -      I en liten by som heter Bulongwa i södra Tanzania har vi gett stöd till en kristen  
                  organisation som fått stöd från Sverige under många år. Man driver skolor och  



                  barnhem för bl.a. dem som har förlorat sina föräldrar. Smyrna beslutade under 
2016  
                  att ge stöd till denna verksamhet.       
15 000 

         

        Öst- och Central-Afrika  
           -      Några stora pingstsamfund i Östra och Centrala Afrika arbetar gemensamt  genom  
                  organisationen UKIAMKA för att  främja fred i regionen för att ge människor  
                  ett bättre liv att leva. Vi har bidragit till att ge stöd till en fredsmanifestation 
                  i regionen.                          
12 000  
          -      I flera länder i östra Afrika har under 2016 delar av befolkningen drabbats av svält. 
                 Vi gav under 2016 ett bidrag till PMU som arbetar med att stödja dessa människor 
                 så de kan ges möjlighet att få mat för att  undvika att de tvingas lämna sina hem.             
20 000    

Smyrna Göteborg  
  Vi ger också stöd till vår egen kyrkas verksamheter i Göteborg.  Smyrnakyrkan  
               driver ett omfattande arbete bland barn och ungdomar samt ett socialt arbete för 
               utsatta och behövande människor. Drogförebyggande arbete bland ungdomar  
               sker genom DC 031 (Dream Center 031).  
               Smyrna har också en kyrka i Gårdsten där vi ger stöd till ungdomsarbetet och  
               till människor från krigsdrabbade länder.  
               Vi har bidragit med pengar till alla dessa verksamheter. 
               -     Smyrnas barn- och ungdomsverksamhet       
52 805         
               -     Smyrnas omsorgsverksamhet                                                                                                     
52 805          
               -     Smyrnakyrkan Gårdsten                                                                                                               
52 805  
               -     Dream Center 031                                                                                                                         
52 805                                      
 
PMU Interlife 
  -     PMU Interlife är biståndsorganisationen inom Pingströrelsens missions- 
                     verksamhet. En del av de projekt vi stödjer går genom PMU, som är en  
                     partner till Sida. Projekten som Sida via PMU ger stöd till bekostas till  
                     90% av Sida och resterande 10% av PMU som så kallade egeninsatser.  
                     Vi ger 10% av vårt överskott på Second Hand till PMU. Av detta går 75% till  
                     egeninsatser i utvecklingsprojekt i Napal  och 25% för att bidra till 
administrativa  
                     kostnader på PMU.                                                                                                                     
159 083   



Totalt utbetalat stöd under 2016 av årets  överskott               SEK          
1 103 170  

 
 
 
 
 
 
 

Fonderade medel från 2015 
              Det resterande överskottet från Smyrna Second Hand från 2015 har utbetalats under 
              2016 till följande insatser:  
       Indien         
               -     Skolan MCCA (Mount Carmel Christian Church) har fått stöd av Smyrna  
                      under många och behöver fortsatt stöd för att fattiga barn ska få en bra  
                      skolundervisning. Vi har därför givit ytterligare stöd under 2016.                                      
10 000  
               -      En annan skola i bland bergen i Himalaya i norra Indien, som vi stött under 
                      många år, har under 2016 givits stöd för att bygga lärarbostäder.                                     
10 000  
        Nepal       
               -      I Mugu-distriktet har vi bidragit för att bygga ett internat för flickor i en  
                      skola som den kristna organisationen UMN driver. Stödet har också hjälpt  
                      till att bygga en köksdel på skolan för eleverna.                                                                   
122 000  
        Smyrnas Omsorgsverksamhet  
               -      Denna verksamhet är viktig och stödjer många männskor som har det svårt                   
                      i Göteborg. Därför har vi bidragit med ytterligare medel under 2016.                               
80 200  
       Dream C enter  
               -      Stöd har givits till DC som bedriver ett drogförebyggande arbete bland  
                      ungdomar i Göteborg.                                                                                                                  
50 000  
  
                                                                                                                    Totalt                                   
SEK     272 200                                                                    

 Fonderade medel från 2016 
               -      Av 2016 års resterande överskott från Second Hand kommer ett belopp 
                      att utbetalas under 2017 till länder där människor har det svårt och där 
Smyrna-  
                      kyrkan är aktiv.                                                                                                                            



521 662  
 
 
                                                                                                                   Totalt                                   
SEK     521 662 

                             


