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Tro bevisas i handling
I Jakobs brev 2:18 står . ”Visa
mig din tro utan gärningar, så
skall jag med mina gärningar visa
dig min tro”.
Goda gärningar i sig är inte
frälsande men en sann och
verklig tro förändrar vår livsstil
och resulterar i goda gärningar.
Paulus uttrycker i samma brev
att: ” Liksom en kropp utan
livsande är död, så är tron utan gärningar död.”
Alltså måste tro och handlingar gå hand i hand.Att
göra något för en annan människa var den evangelisationsform som Frälsningsarmens grundare Wiliam
Both med hustrun Catrin så framgångsrikt använde
sig av bland slumbefolkningen i östra London i slutet
av 1800 talet.
Deras motto var ”Soppa, tvål och frälsning”.
Att älska sin nästa
Efter att jag i några år på nära håll sett det arbete
som ”Hjälp Till Liv International(HTLI ) har gjort och
gör för många fattiga människor bl.a. i Rumänien,
Lettland och Ryssland, som i stort lever för att överleva, då ser jag hur det kristna budskapet om att
”älska sin nästa ” osjälviskt uppfylls.
Alla kan hjälpa någon
Efter att jag deltagit i två hjälpresor till Rumänien fick
jag se misären och nöden som råder bland stor del
av befolkningen, men också glädjen och hoppet som
syntes i deras ögon när vi kom med mat, kläder och
andra förnödenheter. Vi kan inte hjälpa alla, men alla
kan hjälpa någon.
Att dela med sig
Att ge, att dela med sig är något av bibelns nyckelord
och jag tror att det också hos medelsvensken finns
en ärlig känsla och vilja att göra det. Genom HTLI så
kan jag och flera med mig ge vårt ord på att hjälpen
når fram till de behövande.
Du är välkommen
Om du på något sätt vill delta i arbetet, praktiskt eller
ekonomiskt så är du välkommen.
På Norsta Depån skall kläder tas emot och sorteras
och där finns utrymme för praktiskt arbete.
Att sedan frakta kläder och förnödenheter via lastbil
med släp kostar mycket pengar, så ekonomisk hjälp
är välkommet.
Till sist
Allan Widarsson, Du är något av vår egen Wiliam
Both, och det är nog bara Gud själv som kan bedöma
det fantastiska arbete som du och din organisation
lagt ner på att hjälpa människor som hamnat i
fattigdom och nöd ,men som genom er hjälp fått se
något av Guds kärlek i praktisk gärning.
Martin Luther lär vid något tillfälle ha sagt:” Goda
gärningar gör inte en god man, men en god man gör
goda gärningar”. Tack Allan och ni övriga i HTLI, ni är
goda män och kvinnor. Gud välsigne Er.
Rolf Westerlund, Hudiksvall
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Tamas Rus fick hjälp
till utbildning från
faddrar i Sverige.
Vi frågar Tamas:
Hur ser du på hjälpen du har
fått?
Hjälpen som ni har gett mig, var en mycket
stor hjälp för mig, men även för min familj.

Intervjun
Vägen ut ur
fattigdom går
alltid genom
utbildning.

När du har avslutat dina studier vad har du
för planer för framtiden?
Efter att jag klarat mina studier vill jag heslt av
allt få ett jobb i min specialutbildning, som
landskaps planerare. Samtidigt som arbetet vill
jag vidareutbilda mig och få certfikat som
topograf.

Vill du hjälpa en student till
en utbildning för livet?

Om du kunde hjälpa andra människor
skulle di vilja göra det.
Narturligtvis, att hjälpa andra människor är en
mycket fin handling, och om jag hade
möjlighet skulle jag göra det.
Om de människor som hjälpt dig, skulle be
dig att hjälpa andra, skulle du göra det?
Ja, om jag får möjlighet vill jag hjälpa, av hela
mitt hjärta.
Vad är din sista hälsning till de som har
hjälpt dig?
Jag känner stor tacksamhet till er som har
hjälpt mig. Jag och mina föräldrar är mycket
tacksamma och ska aldrig glömma detta.
Jag önskar Guds välsignelse över er och era
familjer.
Ett mycket stort tack.
Med respekt och hänsyn, Tamas Rus

Du kan även bli stödmedlem
utan personligt ansvar
Var och en som betalar 150kr / år får vår
tidning några gånger per år och stöder
därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen
annan lön, än den lön som egentligen är
mycket mer värd, den glädje vi möter när
vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till
porto och tidningar och resterande 120kr
till omkostnader i både Rumänien och
Sverige, samt till transporter, telefon,
annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får tidningen i sin
hand är villig att betala denna stödavgift.
PG 4400149-3.

Intervjuare, Attila Toth, fadderrådet Reghin

Med Din hjälp når vi ända fram!
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Stig Matsson, Hudiksvall, var i slutet av november
med på en arbetsresa till Reghin. Samtidigt fick han tillfälle
att besöka den äldre man, som han och Stigs hustru åtagit
sig att hjälpa.
Gheorghe heter han och är 91 år gammal.
Han har ingen pension och har med andra ord inga pengar
alls till mat m.m. . Men nu får Gheorghe, genom Stig och
Agnetas hjälp, i alla fall ett mål mat om dagen. Gheorghe har
tills för en månad sedan bott ensam i sitt hus. Men hans
hälsa har börjat vackla så att dottern Marta, snart sextio år,
och hennes son Florin, 21, har flyttat hem till honom. Marta
har haft en andra son, som bodde hos Gheorghe, men som
på grund av spritmissbruk hittades död i sin säng för ett par
månader sedan.
Gheorghe behöver i första hand hjälp med att bära in ved,
elda och att laga mat.
Martas son är psykiskt handikappad och kan inte arbeta.
Marta, är gift med Bazil och har bostad i samma by som
Gheorghe, men han är handikappad och vistas just nu på
sjukhus. Hans båda ben har amputerats på grund av
sjukdom.
Marta får hjälp från en annan sponsor i Sverige för sitt
livsuppehälle. Hon har ett tufft jobb, att hjälpa både sin
gamle far och sin man när han finns hemma.
I Martas familj finns endast en pension på 350kr/ månad, så
hon är mycket tacksam för den hjälp hon får för både sig
själv och sin far.
Stig fick tillfälle att dela med sig av den svenska julen när
han kunde överlämna en hel bananlåda med mat och andra
förnödenheter. Detta var naturligtvis mycket uppskattat. I ett
land där maten i många fall kostar lika mycket som här i
Sverige och när en arbetarlön ofta stannar på 600 kr, förstår
man vad en sådan här låda betyder. Uppvärmningen kostar
ofta 400-500kr per månad.
Men i Gheorghes hus eldar man med ved. Stig berättar att
Gheorghe satt c:a en meter från spisen och såg till att
brasan hölls vid liv. I dessa Transylvanska bergsområden är
vintern lika sträng som i Sverige även om den är lite kortare.
Allan Widarsson

Vad kan vi göra?
Tyvärr finns det många äldre i Rumänien som lever
under liknande förhållanden som Gheorghe. Det är
sådana människor vi från Hjälp Till Liv International
vill nå med hjälp och kärlek.
Genom vårt faddersystem kan även Du vara med
att hjälpa fattiga och medellösa människor till ett
värdigare liv.
Till en värdig ålderdom efter ett långt och strävsamt
liv.
Till ett liv där det alltid finns åtminstone ett mål mat
om dagen.

Möte med ett
”fadderbarn”

Stig t.v. Sitter tillsammans med en granne och
samtalar med Gheorghe. Samtalet fick naturligvis
föras genom tolk.

Här på köksgolvet lever märkligt nog några nykläckta
kycklinger tillsammans med husets katt och alla tycks
fortfarande vara vid liv!?. Kanske är katten född hos
hönsen? Eller är det ovanlig fredlig katt?. Här i Sverige
skulle troligen antalet kycklingar minska för varje dag
och katten bli fetare i samma takt.
Foto Attila Toth

Du kan bli den som skapar hopp och framtid för
en fattig människa.

Anmäl dig som fadder!.

Stig Matsson samtalar genom tolk med Marta
Tinca (Gheorghes dotter) och hennes son. Stig
uttrycker sin glädje över att kunna hjälp till.
Foto Attila Toth
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Annons
NÄR DET
GÄLLER...
TRYCKSAKER:
flyers, broschyrer, blanketter, kuvert,
visitkort, brevpapper, menyer och
mycket mera

SKYLTAR:
reklamskyltar, banderoller, roll-ups,
affischer mm

KOPIERING:
i färg och i svartvitt

TEXTILTRYCK:
med text-

Bergsjövägen 4 Telefon 0650-74 25 54

FÖR FÖRETAGET OCH FÖR HEMMET
TELEFONER/VÄXLAR LARM ÖVERVAKNINGSSYSTEM
NYCKELFRI LÅSNING KABEL TV
PARABOLER
RADIO/TV/VIDEO KLOCKBATTERIER LJUD/LJUS
INSTALLATION & SERVICE

LEVERANTÖRER ÄR GRUNDIG BLAUPUNKT
DORO BEWATOR WISI Antenner m.fl.

och bildmotiv

VI KOPIERAR
ÄVEN DINA
BYGGNADSRITNINGAR!
KURT OHLSSON
& reklam
tryck
Rönningevägen 6 824 34 HUDIKSVALL
Telefon: 0650-971 45 E-post: kurt@kurtohlsson.se
l

l

Sponsorer som bidragit till vår verksamhet under 2005
Kjelles Blomster & Frididsmarknad

Sponsorer

Crossound, Näsviken
Pappershuset, Hudiksvall
Loosbagarn AB, Los

I denna tidning kan du annonsera om du har
något att berätta. Priset är 300kr för en plats på
60x90mm. Tidningen skickas med post till 1200 hushåll
spridda över hela landet samt utdelas i c:a 1500 ex till
hushåll I Hudiksvall och dess omnejd, med en områdes
rotation, så att alla hushåll får minst ett nummer per år.

Biltjänst, Hudiksvall
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Äntligen klart!
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Nu kan insidan betraktas som klar,
och rumänerna kan låta myndigheterna besikta
fastigheten för att utfärda nödvändiga tillstånd för
att ta emot barn.

Grunden stod färdig i januari-98
Januari 1998

Så här gick det till Från vision till verklighet.
Barnens Hus startades genom en vision hos Åke
Nilson från Hjälp Till Liv Hallsberg. En vision om att
hjälpa de fattiga barnen och ge dem ett hoppfullt liv.
.
Även om vi från Hudiksvall redan 1993 kom igång
med att samla in pengar till detta bygge, så satsade
vi först våra resurser på att färdigställa kyrkan, som
även skulle komma utgöra basen för Barnens Hus.
Sommaren 1996 kunde vi från Hudiksvall vara med
att inviga den nya kyrkan.
Hjälp Till Liv i Hallsberg bar visionen om att
förverkliga Barnens Hus vidare. Första spadtaget
togs i juli 1997 och projektet var därmed igång.
Men bygget tog sin tid. Det blev svårt att få fram
pengar i samma takt som inflationen åt upp dem.
Tiden gick, år lades till år.
Men sommaren 2001 stod ändå den 280 kvm stora
tegelbyggnaden på plats. Hösten 2003 fanns ännu
inga fönster monterade i huset. Vid denna tidpunkt
fick Hjälp Till Liv International i Hudiksvall en
förfrågan från rumänerna om hjälp att slutföra
bygget.

1

4
Juni 2001
Foto Stig Matsson

I juni 2001 står äntligen den bastanta tegelstommen på plats. Pastor Dumetru samtalar med
några inhemska byggarbetare.
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Juni 2001

Den 2-4 juli 1997, tar
grävmaskinen första
skoptaget
Bygget har startat.

2

Juli 1997

Jan Wandeby, byggansvarig från Hjälp till Liv
Hallsberg, begrundar de något överdriva takbjälkarna, och frågar om de har för avsikt att köra
Foto Stig Matsson
tanksvagnar på våning två.

Hösten 1997

Januari 2002

6
Enligt byggnormerna
måste denna fastighet
förses med skyddsrum.

Foto Allan Widarsson

Vid årsskiftet 2001-2002 var utsidan putsad men
fönster och dörrar saknas ännu.
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Barnens Hus

Januari 2004
Den första resan då Hjälp Till Liv
International i Hudiksvall, går in i projektet
tillsammans med Bromangymnasiet.
Projektet hade dragit ut på tiden och rumänerna hade börjat förlora hoppet och befarade
att bygget skulle stanna av. På hösten 2003
framförde därför rumänerna en direkt begäran om hjälp för att färdigställa byggnaden.
Och i mitten av januari 2004 hade vi beslutat
att försöka hjälpa till och tillsammans med
några lärare från Bromansgymnasiet gick vår
första resa till Barnen Hus. Då gällde det att
göra fullständiga ritningar för att kunna detaljplanera arbetet.
EL och VVS-ritningar upprättas. Huset mättes
upp och alla väggar, fönster och dörrar
ritades in. De ritningar som fanns från
byggtiden visade sig ibland slå fel på upp till
en halv meter.

Våra Sponsorer för
Barnens Hus

Vi vill här, tillsammans med projketsammanställningen, uppmärksamma de sponsorer som på olika sätt
bidragit till material eller medel till
projektets genomförande.
Det är möjligt att vi missat någon sponsor i denna
lista beroede på att sponsorkontakterna har varit
utspridd på många personer både bland lärare
elever och andra frivilliga.

Tack alla sponsorer som gjort det möjligt att
slutföra detta arbete!
Det fanns hyresgäster i Barnens hus
redan innan vi startade inredningsprojektet. Men för att vi skulle få till gång
till hela huset tvingades de flytta ut före
mars 2004
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Första hyresgästen

Januari 2004

Tack alla volontärer och hantverkare.
Tack alla elever och lärare vid Broman.
Tacka alla givare som gett oss service och
ekonomiska möjligheter att genomföra detta
projekt.
Utan er hjälp skulle huset fortfarande stå som
ett tomt och kallt tegelmonument.
Nu kan visionen äntligen bli verklighet, att
barnen ska få en plats som kan ge dem
kärlek, hopp och trygghet.

7
Foto Lars Fäldt
Sorin, som visar upp sin hundvalp, var den förste hyresgästen i Barnens Hus. Här bodde han tillsammans med
sin familj under några kalla vintermånader. Då var det
ännu jordgolv i huset.Värmen fick man genom en liten
kamin där skorstenen var ett litet rör ut genom fönstret.

Januari 2004

Här fanns ännu inget innertak
under bjälklaget och golvet var
endast ett bygggolv.
Foto Allan Widarsson
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Mars 2004-tredje resan

Februari 2004-andra resan
Tre hantverkare spikade innertak och satte
fuktspär mot bjälklaget..
Andreas Embretsen klättrar ner efter
avslutat jobb med bjälklagstaket

9
Foto Stig Matsson

Februari 2004

Första resan med elever från Bromangymnasiet i Hudiksvall. Arbetet utgjorde
en del av deras arbetsplatsförlagda
praktik (APU). Totalt var det 26 personer
som arbetade intensiv med 10 timmars
arbetsdagar arbetsdag
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Mars 2004
Foto Allan Widarsson

Avloppsrören skulle fram och Thomas
Sallander sliter hårt jobb med bilningsmaskinen för att komma igenom
skyddsrummets tjocka vägg.

I februari 2004 färdigställdes innertaket för att göra
möjligt att värma huset med byggtork när
Bromangymnasiet skulle anlända en månad
senare.

Mars 2004

11

Lokala murare som
fick många veckors
jobb med att pusta
väggar
Foto Allan Widarsson

Filadelfia, Hamra

Dynactive Ledarutbildning AB, Haninge

Filadelfia, Järvsö

Halléns Färg i Hudiksvall AB

Veckebo såg, Korskrogen

8

Barnens Hus
12

Foto Allan Widarsson

Mars 2004

Foto Allan Widarsson

Mars 2004

Lennart Nordin,
Bredbyn, skär
bort öveflödingt
tätningsskum.

Lärare Torbjörn Svensk instruerar eleven
Thomas Sallander hur jobbet skall utföras

13

Foto Allan Widarsson

Mars 2004

Huset har försetts med behaglig golvvärme genom
sex separatstyrda slingor

9
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14
Pastor Dumetru deltar i återfyllningsjobbet efter att den
grova elkabeln kommit på Mars 2004
plats.
Foto Allan Widarsson

Ett virrvarr av
elkablar kopplas
samman.

15
Mars 2004
Foto Allan Widarsson

Mars 2004

Alla avloppsledningar
sammastrålar i skyddsrummet. Här återstår
ännu lite jobb att utföra
med dränering och
inredning.

16
Edmarks Järn, Esbyn
Foto Allan Widarsson
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September 2004-fjärde resan
Denna resa var nummer tvåi ordningen för
Bromangymnasiets elever.
Denna gång med målare som hade ett tufft jobb
med att måla båda våningarna. Totalt målades
c:a 1000 kvm väggar samt fönster och dörrar.
Dessutom fanns flera frivilliga snickare från
Sverige på plats för att lägga golv och montera
trappan till övre våningen.

Kent Patriksson och
Ingemar Elofsson reglar
upp 220 kvm golv för att
sedan lägga golvskivor.
September 2004

17

Barnens Hus
September 2004

19
Foto Stig Matsson

Mattias Sjöqvist från Bromangymnasiet målar
trapppelare, medan Tinna Oscarsdottir, vars
uppgift är att dokumentera arbetet, noga följer
penseldragen.

Foto Allan Widarsson

JP-färg
September

Foto Allan Widarsson
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20
September 2004
Foto Allan Widarsson

Rune Dahlgren och Kent Patriksson
lägger 220 kvm spånskivor från Swedspan

Nära 1,5 ton med färg och spackel gick åt
till c:a 1000 kvm väggar .
11
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Februari 2005

Oktober 2004- fjärde resan
Två man från Hudiksvall, Allan Widarsson
och Sigge Westberg, förberedde Barnens
Hus inför vintern. Den gaseldade pannan
startas upp och alla värmeslingor kontrollerades för eventuellt läckage. Värmen sattes av
ekonomiska skäl ganska lågt men tillräckligt
för att huset inte skulle hållas fuktfritt och de
ganska nymålade väggarna skyddas mot
mögel.

23

Februari 2005- femte resan
Fem hantverkare monterade innertak och
lade en del parkettgolv, samt förberedde
innan sista gruppen elever slukke anlända.

F e b r u a r i 2005

21

Kent Jonsson och Erik Eriksson från AB JBakistiktak monterar huvuddelen av akustiktaken

22
Februari 2005
Bernt Berggren och Ingemar Elofsson lägger
Kährs parkettgolv.

12

24
Februari 2005

Isover i Billesholm ställde isolering till förfogande
och Martin Khuuth gjorde ett enastående jobb när
han lade 270 kvadratmeter bjälklagsisolering på
plats.

Barnens Hus

April 2005 -sjätte resan
Vid denna resa gjordes de sista VVSinstallationerna och blev den sista insatsen
för Bromangymnasiets EL- och VVS_elever.

Juli 2005- sjunde resan
April 2005

25
Erik Eriksson
kopplar det sista på
VVS-anslutningarna

Vid denna resa slutfördes de återstående
momenten av de 570 kvm innertaken.
Juli 2005

Bernt Berggren sätter de
sista innertaksplattorna på
“högdelen” i entréhallen

27
April 2005

26
Daniel Eldh monterar en av de 35
radiatorerna på övre våningen

Nordgrens Åkeri AB, Hudiksvall
Jan Thoréns Lantbruk, Korskrogen
Berndt & IngaBritt Berggren
Allan & Astrid Widarsson
G. Ohlssons Skogstjänst AB, Korskrogen
Sten Ferms Transport AB, Korskrogen
Ingemar & Siv Elofsson,
Haglunds Buss HB, Ljusdal
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December 2005

28

Den åttonde och sista resan.

Med invändig slutjustering i nov.-dec 2005,
avslutades projektet i och med att det inre arbetet
anses klart. I varje fall är allt arbete klart som kan
beröra myndigheternas besiktning av huset. Så snart
detta är klart kan verksamheten starta..
Dock återstår en del arbete med utsidan som ännu
inte är målad, med det arbetet utgör ju inget hinder
för verksamheten.
December 2005
Foto Stig Matsson
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Henry monterar det sista väggskåpet.

Foto Stig Matsson

Anders Andersson, Orsa, gör de sista momenten
vid pentryt.

December 2005

31

30

December 2005

Foto Stig Matsson

Foto Stig Matsson

Pastor Dumetru och Henry Knuuth från Hudiksvall,
lägger de sista kvadratmetrarna av Forbo
laminatgolv

14

I övre hallen har proffesionella svenska frivilliga
snickare lagt Khärs vackra parkettgolv.

32

Vad blev priset?

Barnens Hus

Grunden (del1) och tegelstommen (del2) bekostades till
största delen av Hjälp Till Liv Uppsala (Tidigare Hallsberg).
Invändigt färdigställande (del3) bekostades till största
delen av Hjälp till Liv International i Hudiksvall.

Här följer en ungefärlig rapport om de olika byggetapperna.
1) Grunden blev färdig hösten 1997
Kostnaden för grunden redovisas av
HTL- Uppsala, Tel Jan Gustafsson (0584-20077)
2) Tegelstommen blev färdig hösten 2003
Kostnaden för detta redovisas av
HTL- Uppsala, Tel Jan Gustafsson (0584-20077)

December 2005
Foto Stig Matsson

Ingemar Elofsson, Edsbyn, testar den nymonterade
trappan till vinden. Trappan är av svensk modell och har
sponsats av Beijer Byggmaterial.

3) Invändigt arbete, klart december 2005
Kostnadsbidrag från HTL (Uppsala), redovisas
av HTL- Uppsala, Tel Jan Gustafsson (0584-20077)
Kostnadsbidrag från HTLI (Hudiksvall):
Kontanter till material (från givare)
190.000
Resekostnader (från givare)
150.000
Externa bidrag för elever
(Hudiksvall Sparbank)
170.000
Summa kontanta insatser
510.000
Material (Sponsrat)
+550.000
Värde av arbete
+865.000
(Antal timmar (inkl.restid) á 50 kr
17.300 mantim., c:a 9 manår)
Totalt värde för inre arbeten
1.925.000 kr
Husets totala produktionskostnad kan uppskattas till
mellan 2 och 2,5 miljoner kronor.
För den som vill få mer exakta siffror kan kontakta
HTL-Uppsala för vidare upplysning (0584-20077).

Vad händer sen?

33
Lilla Rebecka tar ett glädjesprång på det fina
golvet i entréhallen. Hon får symbolisera
glädjen i den lek och dans som fattiga barn
ska få uppleva i detta hus.
Ett hus som byggts i syfte att möta de mest
grundläggande behoven hos alla barn, att få
mat, kläder och omsorg, men framför allt att få
känna sig älskad. Att möta människor fyllda av
villkorslös kärlek.

Vi väntar med spänning på att få se verksamheten ta
fart och att barn som behöver hjälp får behoven
tillgodosedda.
Först måste dock en del administrativa åtgärder till.
Myndigheterna ska kontrollera att lokalerna är
lämpade för denna form av verksamhet. Man tittar då
bl.a. på brandsäkerhet och hygieniska
förutsättningar. Och det bör väl i detta fall inte stöta
på något problem, när huset byggts enligt svenska
normer med nyaste teknik och material.
Även om vi anser att insidan är klar så att verksamheten kan starta så finns likväl en del jobb kvar att
utföra. Bland annat ska utsidan målas.
Dränering och inredning av källaren ska utföras.
Larmanläggningen skall färdigställas. Trädgården
Möbler och utrustning måste kompletteras, m.m.
Här slutar vårt ansvar. Vårt löfte till Rumänerna,
att sätta huset i drift, är infriat. Vi är tacksamma
att vi fått vara med i detta arbete. Att få hjälpa
människor som lever i en mörk fattig värld till en
ljusare tillvaro med hopp inför framtiden.
Nu vilar ansvaret på Hjälp Till Liv - Uppsala, att
hjälpa Rumänerna komma igång. Den som har
funderingar kring detta kan kontakta Jan
Gustavsson ( 0584-20077 ) eller Åke Nilsson
(0582-15649) för ytterligare information.
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ge julklappar till
Vårt fadderbarn!
Foto Attila Toth

Jag fick förfrågan av Bernt Berggren, om att
följa med till Rumänien och snickra, 8-10 dagar i månadsskiftet Nov.-Dec. Det gällde resdagarna med buss t.o.r. + 2 till 3 arbetsdagar.
Jag upplevde det utmanande och intressant!
Jag har följt med i utvecklingen av HTLI:s
arbete, och på nära håll i Norsta-Depån sett
och varit med om att lasta ut, lastbil efter lastbil med kläder och andra förnödenheter, som
HTLI har slussat ut till behövande i Rumänien
och Öst-staterna. Jag har även hört, sett och
läst om tidigare arbetsresor, till Barnens Hus.
Bl.a. av vår egen son Martin, som var med på
en liknande resa i feb.-05.

planera och packa. Vi blev 5 personer i
ressällskapet, ett ”härligt gäng”! Resan i sej var en ny
upplevelse.
Jag har aldrig åkt genom dessa länder tidigare och
klimatet var omväxlande.
I vår familj har vi sedan hösten 03 varit understödjare av ett fadderbarn som bor i en familj på 5
pers. Jag såg fram mot att själv få besöka denna
familj för att dela ut de kläder och presenter vi packat
med. Det var med stor förväntan vi mottogs när vi
knackade på i deras enkla hem. Alla i familjen fick
del av de kläder och presenter jag packade upp för
dem. ”Julafton” i förskott!
Mina intryck: Jag-Vi- lever i överflöd, glad att kunna
få se verkligheten inifrån. Tacksam att fått vara med
och gjort något ”litet” för att hjälpa en medmänniska
Henry Knuuth, Hudiksvall

Många julpaket till
fadderbarn
När vår arbetsresa till Rumänien blev förlagd till
början av december, gavs våra faddrar en möjlighet
att skicka en låda med något särskilt till sina
fadderbarn.
Det blev en ordentlig rusning de sista dagarna före
avresan då alla paketen skulle packas. Paket kom
från alla håll i Sverige, från Ånge i norr till Glimåkra
i Skåne. Bussen blev nästan full med paket så att
snickarna som skulle resa för att göra de sista
momenten på Barnens Hus, började fundera hur de
själva skulle få plats. Här fanns å andra sidan ingen
begränsning på lådans vikt. Att skicka en sådan här
låda med ordinarie postgång är praktiskt taget
omöjligt. Dels är det en större investering på uppåt
tusen kronor och dessutom blir det tullproblem för
mottagaren.
Paketen, mest bestående av bananlådor, levererades till familjerna i mitten på december i samband
med leveransen av månadens hjälp. Det blev ett
tufft jobb för Fadderrådet, som måste åka flera
resor till samma byar, när det denna gång blev
många fler lådor än vanligt som skulle levereras.
Men de möter alltid tacksamma människor när de
kommer med månadens hjälp.
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Fadderrådet säger att alla ansträngningar
uppvägs av glädjen över att kunna göra denna
välgärning för sina medmänniskor.
Många faddrar valde att i stället för att skicka
paket med bussen, så satte man in en extra
slant på barnens fadderkonto. Sen kunde
fadderrådet köpa presenter till barnen. Andra
faddrar valde att låta fadderrådet utbetala en
extra slant direkt till familjen.
Allan Widarsson

Det var många olika och brokiga paket, som
stuvades in i entréhallen på Barnens Hus, för att
sedan levereras till familjerna.
Foto Attila Toth

Fadderverksamheten växer!
Med stor glädje kan vi konstatera
att fler och fler fattiga får hjälp från
faddrar i Sverige.
Vår prioritering av att hjälpa fattiga i
Rumänien har gett mycket bra
resultat. Idag har vi till och med en
kö på faddrar som väntar på
barn. Det beror delvis på att vi har
för låg kapacitet i Rumänien för att
hinna med att besöka de familjerna.
Fadderrådet har stora krav på att
de familjer som får hjälp verkligen
ska vara i behov av hjälp. När en
familj kommer upp på listan för
hjälpsökande, gör man ett besök i
hemmet för att sätta sig in i familjens behov och ekonomiska förutsättningar. Därefter fattar man
beslutet om de ska få hjälp eller om
man bedömer att de bör klara sig
själva. En viktig faktor är den egna
ansträngningen till att lösa sina
problem, t.ex. huruvida man har
gjort allt man kan för att få ett jobb.
I familjer med en ensamstående
förälder eller med endast en
inkomst finns nästan alltid ett behov
av hjälp. Det finns så gott som
ingen familj som kan klara sig på
endast en arbetarlön som vanligen
ligger mellan 600-1000kr/mån.
Hyran kan under vintertid ofta vara
c:al 1000kr inklusive värmetillägget.
Så det finns fortfarande stora behov av faddrar, och vi kommer
att jobba för att öka kapacite-ten
i Rumänien och där-igenom
snabbare nå ut till de mest fattiga
familjerna.
Vi har idag faddrar utspridda i hela
landet, från Skellefteå i norr till
Lund i Skåne. Många har funnit oss
genom Internet. Många har uttryckt
sin förtjusning över att kunna följa
sina pengar på ett eget konto
genom vårt system via Internet.
Vi kommer med all sannolik-het
passera 200 personer under 2006.
Vi har idag redan nära 200 personer registrerade i programmen,
men flera är inte längre aktiva
mottagare av hjälp. Några har gått
ur programmen genom att de har
slutat skolan och fått jobb, andra
har helt enkelt fått sluta sina dagar.
Men alla som fått hjälp genom
Hjälp till Liv Internationals arbete i
Rumänien finns kvar i registret som
personer. Det kan bli statistiskt
intressant att i framtiden kunna se
hur många människor vi haft
förmånen att hjälpa.
Under 2005 har fadderverksamheten uppgått till 180.800kr, inklusive de Rumänska omkostanderna.

Fadderverksa
mheten

Av alla inbetalda medel har
100 % gått till Rumänien. Vi
har idag en akutbuffert som
är avsedd för att användas
när nya barn tillkommer och
vi ännu inte fått någon
fadder till dem. När vi tar
pengar från akutbufferten
(det som vi kallar fria pengar,
d.v.s. som inte är avsedda
för ett visst barn), så kommer givaren att kunna se på
sitt konto vem det är som har
fått hjälp.
Detta är förklaringen till
varför en del gåvor inte alltid
utbetalas omedelbart efter
att vi fått inbetalningen. De
ligger med andra ord kvar i
akutreserven tills de blir använda.
Vi har en prioriteringsordning
på utbetalningarna så att de
pengar som kom in först
även ska bli de pengar som först går
ut .
Den här bufferten är en nödvänding
reserv ifall någon blir akut sjuk och
behöver hjälp med mediciner eller
annat livsnödvändingt.

Antal personer
som vi fått hjälpa
har ökat med c.a 40
personer per år

Vi ser med tillförsikt på det nya
året och hoppas att det ska få bli
till välsignelse för många fattiga
som vi ges möjlighet att hjälpa.
Allan Widarsson/Fadderansvarig

Unikt kontrollsystem
Vi tror att vi har ett världsunikt kontrollsystem. Vi vet ingen annan organisation
som har så effektiva uppföljningsmöjligheter.
Varje krona som ges till faddersystemet kan
följas, från att den betalats in till kontot, tills
den ligger som mat på de fattigas bord. Allt
som behövs är en dator och Internet. Med
datorns hjälp finns möjlighet att via Internet
kontrollera och följa sitt eget fadderkonto, det
vill säga alla de pengar som betalats in till
barnen och även alla utbetalningar till barnen.
Det liknas mest vid ett bankkonto, dit man
kan betala så mycket man vill och när man
vill, bara det finns pengar när hyran ska
betalas, d.v.s. när barnen varje månad ska få
sin hjälp.
Varje krona redovisas, och 100% av dina
pengar går till mottagarlandet.
Till omkostnader bensin m.m., för de som
besöker familjerna, tar vi 5% från ditt konto
och resterande 95% går direkt till barnen. Om
du inte använder dator får du en saldolista
per post två gånger per år.
Även om du ger en “engångssumma” till
barn, studenter, eller äldre, kan du på
saldolistan se vem som fått sin hjälp av
just dig.
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Tillsammans med Birgitta
på hjälpresa till Lettland.
Birgitta Norberg Hudiksvall, ett
numera välkänt namn tack vare
hennes insatser i Lettland.

När man kommer med en hjälpsändning är
man alltid välkommen. Här har barnen ritat
ett särskilt välkommen till Birgitta. På nallebjörnen kan man läsa: “Jag älskar Dig!”
Foto Birgitta Norberg

Pia Skoglund, Hudiksvall, kämpade tappert
med urlastningen, men lyckades ändå
hinna med med att träffa sina två fadderflickor i Daugavpils.
Pia berättar att hon upplevde det mycket
positivt att även få delta i det praktiska
jobbet.
Foto Birgitta Norberg
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Birgitta berättar:
Söndag den 6 November
2005 lämnade jag
Hudiksvall för att återigen
besöka mina kära vänner
i Daugavpils i Lettland.
Resan gick via Estland
eftersom båtför-bindelsen
mellan Stockholm och
Riga för tillfället har
brutits.
Efter några ”sightseeingturer” i Paldiski fann vi
stora vägen A4 mot Riga.
Vid gränsstationen möttes
vi av en yngling som
visade sig ha kvar de
gamla öststatsfasonerna, Birgitta Norberg ihär i full fart med att prova kläder på en pojke.
Fotot är taget vid en tidigare resa.
dvs att visa ”Sin makt.”
Foto Birgitta Norberg
Sedan Berndt Berggren,
chauffören, på Rogstamål
därifrån på tisdag morgon återvända
förklarat papperen fick vi åka vidare.
till Sverige.
Måndagens kväll vid 18.30- tiden anlände
Jag hade skrivit ett brev till ett syskonvi till kyrkan i Daugavpils där vi mottogs av
par på ett barnhem i Riga och skulle
Slava och flera av kyrkans medlem-mar. Vi
posta detta i Lettland. Väl framme vid
bjöds på en un-derbar lettisk middag.
den Estniska gränsstationen kom jag
ihåg brevet. Hur skulle jag nu göra?
Efter maten var det dags att åka till
Jag frågade passkontrollanten men
depån/lagret för att lasta ur ”Hjälp till Livs”
eftersom vi var i Estland kunde jag
buss och den stora släpvagnen full med
inte posta brevet där eftersom det satt
kläder och andra förnödenheter. Ett antal
ett lettiskt porto på detta. När han såg
ungdomar och några andra ifrån kyrkan
att jag blev ledsen och att brevet
var med och hjälpte till att under ungefär
betydde så mycket för mig tog han det
1½ timme lasta ur de cirka 40 kubikmeter
och cyklade!! till den lettiska
av hjälpsändning och placera denna inne
gränsstationen och postade brevet
på lagret.
där.
Detat var min sjunde resa till Lettland och
Det tycker jag avslutningsvis också
känslan att få komma dit och träffa barnen
var en solskenshistoria om
som får sin mat i kyrkan tack vare Hudiksmänniskors empati.
vallsbornas givmildhet går inte att riktigt
Birgitta Norberg
förklara. All kärlek som strömmar emot mig
vid besöken är otrolig. Det
känns som att komma
hem till en familj. Varje
avsked är alltid lika tungt
när de kramar om mig och
försynt frågar ”När kommer Du nästa gång”?
I Daugavpils tillhör ca
70% av innevånarna den
rysktalande befolkningen
vilka myndigheterna särbehandlar och där de
begränsar de medborgerliga rättigheterna. Det är
barnen till dessa som får
sina kläder och mat ifrån
kyrkan.
Min önskan är att kunna
hjälpa ännu flera barn och
familjer. Det känns som
det jag gör är som en
droppe i havet men som
Moder The-resa sa ”Hela
havet består av droppar”.
Inget annat ar-bete jag
Efter två timmars intensivt arbete var alla lådor och
tidigare genomfört har
säckar urlastade och våra tappra tjänare pustade ut ett
känts lika meningsfullt
par minuter innan återfärden. Slava Shevchuk t.v., Visar
som detta. Det ger en
stolt upp ett par av de många skorna som fanns med i
tillfredsställelse veta, att
denna last.
dessa människor som
Från vänster Slava Shevchuk, Sven Månsson Delsbo,
lever på livets skuggsida
får en liten ljusglimt ibland. Birgitta Norberg Hudiksvall samt vår ordförande Berndt
Berggren som tjänstgjorde som chaufför.
Efter avlastningen styrde
Foto Birgitta Norberg
vi mot Paldiski igen för att
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Resultatet av 2005 års levererat material uppgick
till 72,3 ton och till ett statistiskt värde av 2,56 miljoner kronor!

Praktiska aktiviteter under 2005
Datum Aktivitet

Ton

Stat.Värde *

Totalt för 2005

70,8

2,5 milj

1,5
6
6
12,0
6,0
12,0

60.000kr
155.000kr
200.000kr
480.000kr
240.000kr
480.000kr

-

-

13,3

525.000kr

7

215.000kr

7
1,5

150.000kr
60.000kr

Dec-05
Nov-05
Nov-05
Okt-05
Sept-05
Sept-05
Juli-05
Juli-05
April-05
Feb-05
Jan-05

Kläder till Kurdistan (Irak) med lastbil
Arbetsresa för komplettering av inredning i Barnens Hus, Reghin.
Kläder till Daugavpils, Lettland med egen buss och släp
Kläder till Riga i Lettland tillsammans med Dacapo Näsviken
Kläder till Ryssland via Finland
Kläder till Riga i Lettland tillsammans med Dacapo i Hudiksvall
Arbetsresa till Reghin för komplettering av golv och innertak
till Barnens Hus i Reghin
Kläder och sjukvårdsutrustning till Lettland i samarbete med
Birgitta Norbergs Lettlandshjälpen
Bromangymnasiets elever bygger vidare på Barnens Hus i Reghin.
Total 21 personer i två bussar inkl släpvagn med 7 ton bygg/studie
material samt 2 ton kläder.
Arbetsresa till Reghin med golv innertak och isolering till
Barnens Hus i Reghin.
Kläder till hem för handikappade i Siverska, Ryssland.

.

* ) Statistisk värde beräknas med 40kr/kg för beg. kläder och 30% av nyvärdet på begagnat material.

Om du bor i Hudiksvalls närhet...
..och dessutom har du lite tid över och
känner att du vill göra nåt nyttigt? Då är du
välkommen att hjälpa oss med
mottagningen i Norsta. Arbetet gäller i
första hand att ta emot kläder och fraktbidrag. Om du hinner så finns arbete med
att sortera kläderna. Vi sorterar allt som
kommer in för att veta att vi inte skickar nåt
som är trasigt eller alltför slitet.
Ring 0650-560107, Allan Widarsson eller
0650-560019, Anna-Lena Gustafsson för att
boka några timmar på någon torsdag eller
lördag.
Epost info@htli.org

I stället för blommor....
När någon vi älskar lämnar oss
lägger vi ofta blommor vid graven.
Men blommor vissnar fort. Många
ger därför även en minnesgåva till
förmån för arbetet bland de fattiga.
Vi utfärdar vackra minnesbrev som
överlämnas till de sörjande.

Till Minne av
Till Minne Av

Torgny Matsson, Ilsbo
Sören Danielsson, Hudiksvall
Ann Mari Persson, Jättendal
Einar Nordin, Hudiksvall
Sven Nilsson, Harmånger

har en penninggåva
överlämnats till Hjälp Till Liv
International till förmån för
arbetet bland de fattiga.
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Många familjer i Rumänien lever i misär och kan inte
ge sina barn det mest nödvändigaste, mat och kläder.
Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt
ansvarig för ett barn.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett barn. Du kan ha
direktkontakt med familjen med brev om du så önskar. Du kan skicka personliga gåvor med oss när vi
reser. Du får full kontroll på alla dina gåvor. Allt du
betalar och allt som betalts ut redovisas på Internet
eller genom rapporter per post.
Även många äldre har en ovärdig situation.
Många har ingen pension alls, andra har en mycket
låg pension, omkring 150 kr/månad. Här kan du få
möjlighet att ge en äldre ett värdig levnad efter ett
lång strävsamt liv. För c:a 100kr/mån kan livet
förändras för en äldre person.
Vi har även fadderprogam som stöder studenter,
främst unga kvinnor, som vill studera. För många
duktiga ungdomar finns det ingen möjlighet att
studera på grund av den ekonomiska situationen.
Men utbildning är det bästa botemedlet mot
fattigdom. Unga kvinnor är i en farlig situation om
de inte får jobb. Risk finns för att det hamnar i
trafficking och prostitution. När hungern blir allt för
stor gör man vad som helst för att få mat att äta.
För 250-350 kr/månad kan du hjälpa en student att
studera på universitet.
En sådan utbildning bäddar för ett bra jobb. I vårt
system kan man även dela på fadderskapet, så att
flera kan dela på hjälpen till t.ex. en student.

Hjälp Till Liv international, är en ideell organisation som bygger på det kristna budet: allt vad ni
vill att andra ska göra för er, ska även ni göra
för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis. Det finns inga
anställda eller någon annan form av ersättning för
den tid man lägger ner i detta arbete. Ersättningen
består i gengäld av glädjen över den tacksamhet
man möter hos de människor som får hjälp. Vi
arbetar helt utan mellanhänder med bästa möjliga
effektivitet. Vi har egna kontaktorganisationer i de
länder vi arbetar. Dessa organisationer vet bäst
vilka behov som finns, och vi förser dem med
nödvändiga resurser för att gå ut i samhället och
möta deras fattigas behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlig-het
till direktkontakt med de familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via Internet och 100% av
fadderpengarna går till fadderprogrammet på den
ort vi arbetar. Av inbetalda medel går 95% till
barnet och 5% till omkostnader för de medarbetare
som åker ut till familjerna

Tiggande flicka på en gata i Lettland
Foto Allan Widarsson

Ta ett fadderbarn, och varför inte i samma ålder
som någon i din familj. Om du är mormor eller
morfar, farmor eller farfar, kan du ge ett fadderbarn
till dina barnbarn. Det kan bli intressant för barnen
att utbyta brev och kanske besök i framtiden.
Hjälp en

äldre till ett bättre liv.

Hjälp en student att få en bra utbildning.

Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer information
Eller ring 0650-560107 / Allan Widarsson

Du som har ett hjärta som vill hjälpa andra
människor till ett bättre liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter.
Vi behöver medhjälpare till att stärka
insamlingen av pengar för att utöka hjälpinsatserna och bl.a. skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi försöker
decentralisera arbetet, så att alla medarbetare
kan arbeta helt utifrån sina egna möjligheter.
Vi behöver hjälp med klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och
organisatörer med goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete,
att skriva brev, reportage och inte minst ge
information och reklam om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag
för annonser och sponsring.
Välkommen som medarbetare.
Stöd vårt arbete med en gåva till pg 4400149-3

Du behövs - Din kärlek - kan rädda liv.

