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Erica Wärnberg, initiativtagare för Bytar-
dagen.

Mamma Sara med barnen Isabella (direkt höger om mamma) Clara (längst till höger) 
och kompisen Lani (vänster) provar skor.

Leslie Persson från Kalmar handlar kläder 
till barnet i magen men också till sitt barn 
som är hemma. Med sig har hon sin faster 
Martha Pineda från Barranquilla, Colombia.

Emma Cervin med sin dotter Evi som sover 
i bärselen och Dorothee Mulak med sin 
dotter Lucy. Dorothee har en stor hög med 
kläder som hon fyndat, bland annat en röd 
fin höstjacka till dottern. – En bra idé med 
bytardagen. Man lämnar det som barnen 
växt ur och kan själv köpa billiga kläder. Alla 
är vinnare, säger Dorothee.

Mona och Linda från Öland. – Det finns mycket 
att välja på och det är bra priser, säger Mona.

Familjen Nikolina, Lukas 
och Folke Einarsson 
från Rockneby är här 
för att hitta vinterkläder 
åt Folke.

Tre glada tjejer, från vänster: Ida Näslund, 
mitten Agnes Näslund samt höger Alice 
Granlund. De sjunger i kören Soul Children 
som är på plats för att göra ett framträ-
dande.

Mohamud Salad från Kalmar är här på 
uppdrag av en vän som bett honom köpa 
en barncykel.

Olida Fonseca med sin son Alexander från 
Färjestaden har kommit hit för att fynda.

Cafépersonal från vänster: Astrid Palm och hö-
ger Signe Ceder. De hjälper till ibland när kyrkan 
ordnar events, och på fredagar hänger de på 
kyrkans ungdomsgrupp Alive.

Kören Soul Children från Vasakyrkan sprider glädje i caféet med låten Let the Love flow.

10 minuter innan dörrarna för höstens bytardag öppnas och det är lång kö.

För 8:e gången arrangerade Lorensbergs-
kyrkan i Kalmar en bytardag där privatper-
soner lämnar in kläder och barnartiklar. 
Delar av vinsten gick till Panzisjukhuset i 
Kongo.  

Initiativtagaren Erica Wärnberg säger att det finns primärt två 
syften med dagen, varav det ena är miljön. 

– Det är viktigt att återvinna kläder och leksaker, inte bara köpa 
nytt hela tiden, vi måste förvalta vår jord väl, säger Erica. 
Det andra syftet är pengarna som skickas för att hjälpa kvinnor 
och barn. 20 procent av intäkterna under dagen går till Pan-
zisjukhuset i Kongo. Mer än 20 000 kvinnor och barn har fått 
vård vid sjukhuset som organisationen PMU startade 2004. De 
flesta är kvinnor i åldern 4-80 år som utsatts för grova sexuella 
övergrepp. Detta arbete har under doktor Denis Mukweges led-
ning uppmärksammats och lovordats internationellt. 

7487 kronor till Kongo
Lorensbergskyrkan samarbetar också med Kalmar Stadsmis-
sion så det som inte blev sålt skänktes dit. Medlemmar i Lo-
rensbergskyrkan hjälpte till under dagen med kassan och annat 
runtomkring, bland annat hölls caféet öppet under hela dagen, 
där också inkomsten går till projektet i Kongo. 
Nästa bytardag blir i mars 2017, då blir det fokus på sommarklä-
der och sommarartiklar. Erica Wärnberg var nöjd efter dagen 
vars intäkter gav 7487 kronor direkt till Kongo. 
– Men jag vet att vi kan göra ännu mer. Jag vill att fler ska komma 
och inte bara för att dra in pengar till projektet utan för att folk 
ska förstå hur viktigt det är med att handla begagnat. 
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Bytardag där 
alla är vinnare


