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Hjälp Till Liv International
NyhetsForum..

God fortsättning!!
Så har vi då fått ett nytt år då vi
ofta tar till traditionsenliga
hälsningsfraser och önskar
varandra god fortsättning. Men
hur är det egentligen?
Så fort julen passerat så kom
stormen över oss igen. Nästan
på dagen samma tid som för 2
år sedan. Och med både ström
och teleavbrott för många av
oss. Så egentligen borde man
ju fråga hur det har varit innan
man önskar god fortsättning.
Jag menar att om allt inte har
varit så bra vill man ju inte
önska en god fortsättning på
det dåliga. Kanske skulle det
vara mer passande att önska
att fortsättningen får bli bättre.
Men det nya året ger oss nya
möjligheter och säkert även
nya problem som vi tvingas
lösa.
I Jak 2:15-17 läser vi:
Mina bröder, vad hjälper det
om någon säger sig ha tro men
inte har gärningar? Inte kan väl
tron rädda honom? [15] Om en
broder eller syster är utan
kläder och saknar mat för
dagen, [16] vad hjälper det då
om någon av er säger: "Gå i
frid, håll er varma och ät er
mätta", men inte ger dem vad
kroppen behöver? [17]Så är
det också med tron: i sig själv,
utan gärningar, är den död.
När vi önskar varandra en god
fortsättning borde vi även se
efter om det finns rimliga
förutsättningar till en god
fortsättning.
Så med andra ord är vår
välgångsönskan död eller i vart
fall värdelös om vi inte
samtidigt gör det vi måste
göra: Dela med oss till den som
inget har och därmed göra det
möjligt för en bättre framtid. Då
kan fortsättningen bli god.
Bland de mest stimulerade
resultat vi ser i vår verksamhet
är när studenterna som är
färdig med sin utbildning
lämnar vår fadderverksamhet.
När de är redo att gå ut att söka
jobb. Då vet vi att vi kan önska
dem lycka till. Men för dem som
inte har en utbildning som
passar in i det nya Europa ser
det mörkt ut. Rumäniens fattiga
har nästan ingen möjlighet att
finna nya jobb som ger dem en
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..är en nyhetstidning i 5500 ex, med syfte att
rimlig inkomst. Vem vill till
exempel anställa en koherde?
Jodå, det finns fortfarande
behov av sådana i Rumänien,
men vem vill betala en rimlig
lön till honom?
Nu när Rumänien finns med i
EU kommer sannolikt situationen bli allt svårare för de
som inte utövar det nya
samhällets yrken .
Även om de lyckas skaffa ett
jobb som koherde, där lönen
är endast 1000kr / månad
(med 24 timmars dagar under
sommarhalvåret), så räcker
det inte särskilt långt när
priserna är i samma nivå som
våra svenska .
Det blir en tuff tid för de fattiga.
Nu stiger priserna på olja och
byggmaterial fortare än
någonsin. Mycket få av de
äldre kommer att hänga med
i denna karusell. Nöden blir
större.
Vårt ansvar att hjälpa dem blir
större. Bördan blir allt tyngre.
Men tillsammans kan vi göra
livet lättare för några. Inte för
alla. Men för dem som just vi
möter.
Jag minns när jag stod utanför
ett hus som var tätat med
kogödsel. I huset bodde sju
personer varav fem barn. Vid
min sida stod en av elevena
som var med för att installera
datasalen i Barnen Hus. Jag
puffade försiktig på honom
med armen och sa: Du, de
här, de har inga problem med
megabyten eller gigahertzen i
sin dator. Han tittade på mig
en stund innan han förstod
vad jag egentligen sa. Men
sen insåg han att här gällde
andra frågor, nämligen:
- Vad ska vi äta idag?
Här fanns inga frågor om
huruvida man ska uppdatera
sin dator med ett antal
megabyte för att den ska bli
några procent snabbare.
Här var frågorna enklare.
Dessa människor behöver din
och min hjälp för att få ett
drägligare liv och uppleva att
någon bryr sig. Du och jag är
deras räddning.
God fortsättning!
Allan Widarsson
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Preliminärt resultat för 2006

2006
Nov-06

Totalt
för 2006
Utförda transporter under
2006
Kläder och möbler till Daugavpils och Gulbene, Lettland

63,1

2,42 milj

13,1

420.000

Sep-06

Kläder till Ryska Karelen i samarbete med förs. i Vasa.

Sep-06

Kläder och köksutrustning till Daugavpils, Lettland

6

240.000kr

10,5

424.000kr

Juli-06

Bussresa till Reghin inför invigningen av Barnens Hus

Juli-06

Sängar till Estland med lastbil

0,5

30.000kr

Juli-06

Kläder till Litauen med lastbil

15

600.000kr

April-06

Kläder till Lettland med buss

6

240.000kr

Jan-06

Kläder till Lettland med lastbil

12

480.000kr

-

-

Fantastiskt!
Ni har varit enastående!.
Med dessa ord vänder vi oss till er som är våra
sponsorer och givare. Utan er är vi ingenting.
Men tillsammans kan vi stolt säga att vi kunnat
hjälpa många fler fattiga under 2006 än tidigare
år.
Nu kan vi presentera ett preliminärt resultat för
2006 och som efter revision kommer att
presenteras för årsmötet.
Vi har strängt taget femdubblat våra intäkter
under de senaste fyra åren.
Våra administrationskostnader stannar på ca:
0.4 % av kontanta medel.
Räknar vi in transporterna blir det endast 0,1%.
Detta tack vare alla ideella krafter.
Fadderverksamheten som är en av våra
huvudverksamheter har ökat med ca: 30%, och
utgör ca; 30% av vår budget. Vi räknar även
med motsvarande ökning för 2007.
Lettlandsprojektet utgör ca: 13% av budgeten.
Vi tror på en ökning med 10% i Lettland under
2007
Vår budget för 2007 beräknas ligga på 1,2
miljoner.

Styrelsen

Missa inte årets gala till
förmån för gatubarnen i
Lettland
Medverkande: Ulrica Beijer, Maja Lena &
Pelle Swing, Kristofer Sundman
Nordanstigs manskör m.fl.

Folkets Hus i Hudiksvall
den 9 Mars 2007 kl. 19:30.
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Antalet barn ökar i Tabita

Ständigt kommer nya familjer som vill få in sina barn på dagverksamheten i
Tabita. Dumetru välkomnar familjerna i den stora entréhallen och ställer de
första frågorna för att se om familjen är i behov av denna hjälp.
Foto Simona Puskas

Antalet barn har nu ökat till ca: 20
och ökar ständigt. Praktiken får nog
avgöra när maxgränsen uppnås.
Det beror naturligtvis på hur stora
barnen är och hur mycket resurser de
kräver. Men rumänerna tror att det
skall gå bra med c:a 50 barn i denna
typ av dagverksamhet. Anskaffning
av personal får ske i samma takt som
barnantalet ökar.
Allan Widarsson

Efter intagen måltid är det dags för tandhygien. Tandbostar från folktandvården i Hudiksvall gör tjänst när man i tre lag turas om att få använda sin
egen tandborste. Flera av barnen kommer från förhållanden där bekvämligheter saknas. Ett av barnen hade aldrig sett en vanlig toalett.

Du behövs som
understödjare till
Barnens Hus Tabita.

Foto Simona Puskas

Anmäl dig och bli ”fadder”
till driften av detta fantasktiska barnhem som
byggts för att ge de fattiga
barnen en chans till ett
värdigt liv.
Behovet är c:a 150.000kr
per år till löner, mat, gas, el
och vatten.

Efter mat och tolettbestyr är det läxläsning. Två av Tabitas personal hjälper
barnen med läxorna.
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Foto Simona Puskas

Blir huset fullt med uppåt
50 barn behöves c:a
30.000kr mer till extra
personal.

Julfesten i Reghin

För nya läsare:
Efter 10 års väntan kunde Barnen Hus
Tabita fira sin första julfest.
Visionen om barnen hus som föddes hos Åke
Nilsson, Hallsberg har förverkligats. Barnens Hus är
avsett att möta fattiga och utstötta barn med kärlek
och omsorg, samt fylla de dagliga behoven av mat
och kläder.
Hösten 2003 blev Hjälp Till liv international tillfrågad
om att hjälpa till med slutförandet. Och tillsammans
med elever från Bromangymnasiet i Hudiksvall
slutfördes arbetet med inredning, golv och tak, EL
och VVS, samt målningsarbetet.
Vår arbetsinsats omfattade åtta arbetsresor med en
totalt beräknad arbetsinsats på 9 manår som
fördelas på ett nittiotal resnärer.
Den totala byggkostnaden har beräknas till ca: 3
miljoner, inkusive värdet på sponsrat material.
Boytan är på 560 kvm fördelat på två plan. Hela
bygget är uppfört enligt svensk standard med
senaste teknik vad gäller värme (golvvärme) och
sanitet. Inhemska hantverkare har anlitats för allt
murningsarbete.

Barnen samlas framför kameran för att föreviga festen vid den första julen
i Barnes Hus Tabita. Verksamheten startade den 25 september 2006 med
endast 12 barn. Idag har det ökat till 20 barn.
Foto Simona Puskas

I juli månad 2006 hölls en stor invigningsfest och
verksamheten med barnen startade i september.
Mer utförlig information om själva byggets uppförande finner du på:
www.htli.org, under länken “Våra aktiviteter”.

I kyrkan blev det förstås julfest med änglar och julspel.

Hit var alla barn välkomna. Många hade aldrig varit med på en julfest där
man fått en egen påse med godis och leksaker.
Foto Simona Puskas
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Bertilssons Utbildningar
Ett företag i samarbete med YrkesAkademin
Utbildning i:
- Vägverkets kortkurser:

- Säkerhet på väg
- Miljö
- Hjälp på väg

- Jordförflyttande maskiner
- Truck
- Hjullastare
- EBR (El-Byggnads-Rationalisering)
- Kranar:
- < 18ton/m och > 18ton/m
- Mobilkranar och Byggkranar
- Körkorts utbildning C, CE samt D
Telefon till Stig Bertilsson 0650-76450
Adress:
Tallstigen 7, 82071 Ilsbo

Hudiksvall
Din färskvarubutik
Öppet 08:00-21:00

Välkommen!

När du ska ut och köra....
... ring 0650-31121

Din Närmaste butiknär det gäller

Husdjur - Jordbruk - Rid & Travsport- Villa
BOLE-produkter AB Håstaängsv.1, 82440 Hudiksvall
Tel 0650-542470, Fax 0650-542479, www.bole.nu
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FunCamp - Ett ovanligt företag
Ett läger att minnas
Att starta eget företag när man är
sjutton år är inte vanligt. Men det har
Lina, Jenny och Sofie, tre glada och
spralliga tjejer från Bromangymnasiet
fått prova på.
De går Naturvetenskapliga programmet och det var under kursen
”Småföretagande B” som de fick
uppgiften att starta ett eget företag.
Valmöjligheterna var att arbeta
teoretiskt eller att arbeta praktiskt.
Tjejerna var ense direkt, och det
praktiska var det självklara valet.
Det största problemet när ett företag
skall startas tror man ska vara
affärsidén. Men det löste sig inom kort
för tjejerna, när de lade märke till det
lilla bandet på Jennys nyckelring, som
blev idén till att tillverka och sälja
Vänskapsband.
De ville därefter ha något speciellt som
de kunde lägga de intjänade pengar
på och blev hänvisade till Allan
Widarsson. Genom honom skulle de
få chansen att göra något välgörande,
och tjejerna kom med idén om ett läger
för barnen på Barnens Hus i Rumänien.
Nu har deras företag UF FunCamp,
äntligen fått en stadig grund att stå på
och det är nu arbetet börjar på riktigt.
För att lägga upp en plan på hur

Foto Allan Widarsson

Med en säkerhetsnåt i byxbenet som en
tredje hand, knyter de unga företagarna
massor med vackra armband.

Foto Allan Widarsson

Med stor iver knyter Linda Sofi och Jenny färgglada armband som skall omvandlas
till ett orförglömligt sommar läger för barnen på Barnens Hus.

mycket hela arrangemanget med
resan och lägret högst får kosta, har
de börja beräkna hur mycket pengar
som ska gå till resan och till lägret.
Men i och med erbjudandet att följa
med på ”Bussen” till Rumänien så
kan transporten dit och hem läggas åt
sidan och koncentrationen kan
läggas på lägret istället.
Armbanden de tillverkar säljs för
tjugo kronor styck, och tjejerna har
stått på ett antal mässor och sålt dem.
Försäljningen har gått bra tycker alla
tre, men än saknas det pengar. Deras
företag sponsras redan av två
”riktiga” företag, och det är några till
som visat intresse. De har även
öppnat ett bankkonto, sökt bidrag och
stipendier.
Det känns tungt ibland men plötsligt
har försäljningen gått bra och
ekonomin har växt sig starkare. Då
lockar resan och man får den där
extra kicken, säger Jenny och får
instämmande nickar från Sofie och
Lina.
Resan väntas bli av sommaren 2007.
Oavsett vad som händer kommer
pengarna på något sätt att läggas på
Barnens Hus, men eftersom resan

varit målet, vore det tråkigt om den
inte blev av.
På lägret vill Sofie, Jenny och Lina
erbjuda barnen att baka, dansa och
göra andra aktiviteter som lekar och
måla på textil. De planerar även att
göra en ”Rumänsk dag” och en
”Svensk dag” där barnen gör
speciella saker från just dessa två
länder.
Lägret skall bli en upplevelse och
något roligt som barnen aldrig skall
glömma.
De närmaste månaderna väntar en
del mässor som tjejerna skall delta i
och den största mässan kommer att
hållas i Sandviken den 30 mars. De
skall även sälja armbanden i
Iggesund och under HudikMässan i
slutet av februari, och den åttonde
februari kommer försäljningen att
finnas på Ingsta Kapell.
-För att få in de pengar vi behöver, tar
vi alla möjligheter som står till buds
och vi uppskattar all hjälp vi kan få,
säger Lina.
Jenny, Sofie och Lina har fått klart för
sig vad som krävs för att startat ett
eget företag. Men att de dessutom
valde att lägga pengarna på välgörenhet gör deras
arbete till något speciellt och väldigt unikt.
Emilia Nordström
Hudiksvall

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson
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Aktivitet

Än är inte nöden utrotad!
Än finns det orter i vår
närhet som ropar efter hjälp.

Från Gulbene i Lettland, beläget nära den
Ryska gränsen, kom en vädjan om hjälp.
Så här skiver pastor Larisa Valicka:
“Jag skriver det här brevet för att jag vill
samarbeta och ha gemenskap med er i
framtiden, för att tillsammans tjäna Gud.
Jag vill samarbeta för att min kyrka, min stad,
och min region behöver hjälp och vår förmåga är så begränsad.
Vi kan inte hjälpa vårt folk.”
På ett såndant nödrop såg vi bara ett svar:
- Vi kommer!.
Därför gick årets sista hjälpsändning till
Lettland.
Lastbilen från Riga anlände tidigt på morgonen den 28
november då lastning påbörjas utanför Frälsningsarméns
lokaler på Kungsgatan. Ca 10 starka män och en kvinna
hade mött upp för att hjälpa till med inlastning av möbler,
toalettstol m.m. i den 18 meter långa långtradaren. Sedan
ilastningen slutförts, efter ca 1 ½ timme, drog bilen liksom
vi vidare till NorstaDepån, i Rogsta där ytterligare möbler
och framförallt kläder lastades så långt bilen hade resurser
att ta emot. Med 100 m3 i sin last drog bilen sedan vidare
vid halv tvåtiden till färjan i Nynäshamn för transport över
till Lettland och ovan nämnda destinationsorter. Allt som nu

skickades hade skänkts av Hudiksvalls sjukhus, företag
liksom privata personer från Hudiksvall, Ljusdal, Delsbo,
Sundsvall med flera platser.
Det blev många arbetstimmar med lastning, (ca 60
mantimmar) sammantaget, vilket visar den välvilja som
finns till att ställa upp för de svaga och mindre bemedlade
medmänniskorna i vårt grannland i öster.
Att hjälpa till kan göras på många och enkla sätt. Detta är
ett exempel. Ett annat exempel är att om Du har lite tid
över, ge denna gärna till några timmars arbete på
NorstaDepån där vi tar emot och sorterar kläder
torsdagar och lördagar under några timmar.
Eller hör av dig så kan du få låna en sparbössa för att
samla in pengar vid ditt köpcenter .

Arnold Norberg

Stig Mattson är en van stuvare och ser till att bilen
verkligen blir fullastad och att inga skrymslen lämnas
tomma Totalt lastades ca: 12 ton med kläder och
sjukhusmaterial.
Foto Arnold Norberg

Hösten 2006
I förra numret av denna tidning berättade jag lite om sommaren
tillsammans med Hjälp Till Liv International och att det i
september efter en lastning av en långtradare blev nästan tomt
vid Norsta kapell.
Hösten kom, det började bli kallt och det fortsatte att vara öppet
för inlämning torsdagar och lördagar, det var ibland rätt så kallt i
huset när vi kom och öppnade. Den gamla stora kaminen kom
väl till pass och det gick bra att elda så ingen behövde frysa
därute. Det var många som kom på öppettiderna och lämnade
både kläder och loppisprylar och det fylldes på ganska fort,
tappade räkning vid så där drygt fyrahundra färdigsorterade
säckar. Det var flera som ringde och hade både kläder och
möbler som kunde komma till nytta så vi hämtade både hos
privatpersoner, sjukhuset, kommunen och hos företag. Vi hade
lite svårt att lagra allt, det blev trångt men vi ställde en hel del på
lastpallar ute och täckte över med presenning. En lördag i
november bara två månader efter förra lastningen var det dags
igen. Det var fint väder och frivilliga stuvare ställde upp och
turades av att lasta, man kan säga att det blev fullt, det var inte
någon luft med i den lasten. Några exempel ur innehållsförteckningen, barnvagn, dator, elorgel, diskmaskin, kylskåp,
symaskin, sängar, mattor, bord och stolar, soffor, fåtöljer och
naturligtvis skor och kläder av alla sorter.
En av de som ringde var en dam som frågade om vi kunde
komma och hämta raggsockor, hon hade ingen bil. Jag kommer
hem till Milda 90 år och hon berättar:
Jag bor sedan några år ensam och klarar mig själv, men min son
hjälper mig att handla. Synen håller på att försämras så jag har
lite svårt att läsa och det blir inte att jag tittar på TV heller. Det kan
bli lite långsamt, men som tidsfördriv så försöker jag att sticka.
Det blir både raggsockor och tofflor. Jag lärde mig att sticka när
jag var liten och tycker fortfarande att det är ganska roligt. Hur
lång tid det tar att sticka en socka det vet jag inte riktigt, och med
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Milda 90år, Hudiksvall, stickar sockar till kalla fötter i
Lettland
Foto Alf Sjöblom
glimten i ögat, jag tycker nog det går rätt fort, jag har ju tränat en
del. Man vet inte hur länge jag kan fortsätta att sticka, blir synen
ännu sämre då blir det svårt. Jag har lämnat sockor till både
Röda Korset och Lettlanshjälp förut, och vill att även det som
jag gjort nu ska skickas till fattiga som saknar kläder och kanske
fryser.
Milda hade cirka åttio par raggsockor och tofflor som jag
hämtade, och dessa är nu skickade till Lettland.
Det känns både naturligt och lätt att säga tack till alla både när o
fjärran som på olika sätt bidragit och gjort det möjligt att skicka
hjälpsändningar.
Alf Sjöblom

DIN PARTNER NÄR DET
GÄLLER TUNGA FORDON !!

Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg AB
Bollnäs tel 0278-639500
Ljusdal tel 0651-766400
Söderhamn tel 0270-73700
Gävle tel. 026-545900
Hudiksvall tel 0650-548300

www.bilbolagetlv.se
9
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HJÄLP - OCH
STUDIERESA TILL LETTLAND

med Birgitta & Arnold Norberg
Med lite ”pirr i magen” startade vår resa till
Lettland från Lingonvägen den 10 sept.
2006. Resan skulle bli den tredje i ordningen
och denna gång med 22 förväntansfulla
resenärer.
Resan till Frihamnen, Stockholm blev en
resa som hade ett litet annorlunda
lunchuppehåll vid Tallskogens rastplats där
medhavd pastasallad och dricka intogs.
På resans första dag vet många av oss
ingenting om hur vi kommer att reagera eller
uppleva det nya och ovanliga som vi
förväntas möta i Lettland. Inte heller kände vi
varandra sedan tidigare och detta är en av
resornas tjusning
Vår berättelse om resan är i allra högsta grad
subjektiv. Andra har säkert upplevelser att
berätta och som kan ha gått oss förbi. Detta
är vårt försök att i någon mån beskriva våra
och alla våra resenärers upplevelser under
de sju dagar som resan varade.
Väl kommen till Frihamnen och ombord på
färjan Regina Baltica intogs en härlig buffé i
den stora matsalen.
Efter en fantastisk lugn, sommarvarm
överfärd anlände vi till Riga hamn vid 11tiden lettisk tid där vår guide och tolk
Solveiga mötte oss för att under 1½ dag i
Riga ledsaga oss genom stans historia,
sevärdheter mm. Vi ville givetvis få med oss
många positiva minnen från Riga, Sveriges
en gång i tiden största stad. Hon guidade oss
först under färd med buss ett par timmar
genom den utsökt fina staden och som
avslutades med en god och mycket
varierande lunch på förmodligen Europas

flottaste restaurang ”Lido”.
Efter intag av god mat och dryck till
mycket måttliga priser var det dags för
fotvandring genom delar av Rigas
centrum där b l a Fredsmonumentet,
gamla stan med Sverigeporten besöktes.

kartonger med innehåll av många
spännande saker som vi hade med oss i
bussen.
Några av de mindre barnen hade vid den
tiden på kvällen redan tröttnat att vänta och
därför gått till nattvila.

När fötterna brände som mest och
skavsår började göra sig påmind var det
skönt att återvända till bussen och åka
vidare för att som nästa del i
dagsprogrammet besöka dagcentret
NOA som förestås av en f d poliskvinna
vid namn Zeltite Lozé.
Noa ligger i utkanten av Riga och dess
värsta slumområde Latgale där mycket
missbruk och kriminalitet förekommer.
Där i en lägenhet får 20-25 tal gatubarn
komma efter skolans slut för att få ett
tillagat mål mat, läsa läxor, duscha samt i
förekommande fall tvätta sina kläder.
Zeltite berättade om NOA.s arbete och
situationen i dagsläget. Vi bjöds på fika
och lämnade samtidigt över en summa
pengar (ca 1000:-) till mat för barnen. Vid
besöket hade vi också inhandlat 30
limpor, stora ostar, frukt, korv mm för de
pengar som skänkts av några
privatpersoner i Hudiksvall inför resan.

Efter ytterligare en natts behövlig sömn och
med åtföljande normal lettisk frukost
besökte vi Rigas, Europas kanske största
marknadsplats.
Efter rundvandring i hangarerna samt på
torget bland alla vackra blommor, frukt,
köttdiskar, livsmedel hantverk mm var det
dags att vända åter till Kålles buss. Vid
samlingen upptäcktes en uteliggande man
i det höga gräset i närhet av bussen.
Eftersom vi hade en portion sallad, ett bröd
och en dricka kvar från föregående dag
bjöd vi honom på detta. Han sov men
vaknade vid tilltal och med förvånad blick
sa han, på god engelska, att han inte hade
några pengar. När det stod klart för honom
att det var en gåva kunde man se en tår i
hans ögonvrå när han tackade flera
gånger.
När alla var samlade var det dags att lämna
Riga för färd mot staden Daugavpils, vårt
egentliga mål för vår resa till Lettland.
På väg till målet gjordes ett lunchuppehåll i
närhet av staden Salaspils samt ett besök
vid monumentet till minne av krigets offer.
Vid Salaspils fanns nämligen under
krigstiden ett läger, där många judar, barn
men även andra människor förlorade sina
liv, ett koncentrationsläger modell Auswitch
i mindre tappning. Många av oss passade
på tillfället att lägga ner en blomma under
en allvarstyngd stund samtidigt som vi
kunde höra dunket av de ”hjärtslag” som
kom från den uppbyggda svarta platån.
Efter 24 mils färd på en förhållandevis bra
väg, delvis under ombyggnad, kom vi så
fram till Daugavpils där vi välkomnades av
värdparet Slava, och Nikolaj.
Mottagandet är i sig en fantastisk
upplevelse, och varje gång någon eller
några kommer på besök upplever alla den
kärlek och värme som strömmar emot oss
svenskar men även norrmän m fl. Barn står
där förväntansfulla och de vuxna visar sin
glädje över besöket.
Efter mottagandet och en härlig middag i
kyrkans matsal begav vi oss mycket trötta
till det hotell där vi skulle bo under några
nätter. Hotellet låg centralt i staden och är
endast ett år gammalt d v s ett mycket nytt
och med europeiskt mått mätt modernt
hotell. Kontrasten mellan nytt och gamla
utslitna, av ryssarna byggda, hyresbostäder i hotellets närhet var mycket
påtaglig.

Efter dessa intressanta besök var det hög
tid att checka in på ett hotell. Döm om vår
förvåning när hotellpersonalen hade
blandat ihop rummen med en annan
svenskgrupp, ”Hjärta till Hjärta”. Detta
ställde till det med fördelning av rum men
med några dråpliga poänger som följd.
Ingen klagade utan var enbart nöjd över
att ha fått en säng att sova i.
En timme försenade på grund av missödet besökte vi till Frälsningsarméns
barnhem för middag och utdelning av
råvaror och kläder. Där möttes vi av
många förväntansfulla barn. Flera av de
något äldre hjälpte ivrigt till att lasta ur av

Fasaden vittnar om att huset har sett bättre dagar. Men detta är ett
SocialCenter dit fattiga och hemlösa och handikappade hänvisas som
bostad.
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Foto Arnold Norberg

Följande dag inleddes med en shoppingrunda i den vackra staden Daugavpils för
att hitta linnedukar som är populärt och
mycket billigt. Problemet var att finna den
rätta butiken som efter mycket sökande
visades inrymmas i en källarvåning inte lätt
att hitta, inte ens om man är lett. Varor finns
det gott om medan de ekonomiska
förutsättningarna för flertalet stadsbor är så
dåliga att det knappt räcker till det dagliga
behovet. Nöden är stor i Daugavpils med
sina 120.000 innevånare. Därför är turister
ett välkommet inslag.
Vi åker efter shoppingrundan till som varje

militärområdet eller det område där de allra
fattigaste bor och där misären är mycket
svår. Men i allt det dåliga fick vi besöka
kyrkans fina dagcenter som varje dag
serverar hungriga barn ett mål mat. Vi går
tre trappor upp till centret tillsammans med
Nikolaj, kliver in i lägenhetens moderna
kök och de nya rummen. I lägenhetens
största rum möts vi av matmamman Ilona
och de dukade borden samt av barn som
redan kommit hit. Än hade inte alla kommit
då skolan inte avslutat sin dag. Men vi fick
förnimma den sköna atmosfär som vilade
över detta ”hem”. Några av de minsta lekte
ivrigt på golvet och vi fick tillfälle dela ut av
ett företag skänkta kepsar.
Hela militärområdet berättade om den
misär som råder.
Den familj med 5 barn som vi lovats
besöka tvingades vi hastigt lämna då
mannen i familjen starkt påstruken visade
oss på utgången. Men vi hann i vart fall
lämna gåvor till barnen och mamman.
Den här bilden av familjeförhållanden är
inte ovanliga i den här delen av Lettland.

området - förmodligen av EUpengar. Detta var för oss en
positiv upplevelse och gav oss
ett besked om att förbättring
sker om än väldigt sakta.

Att många människor och
framförallt barn lever i misär det
fick vi ytterligare bekräftelse på
vid ett besök på ett socialt
center i Daugavpils denna vår
fjärde dag. Majoriteten av
befolkningen lever fortfarande
under existensminimum.
Inkomstskillnaderna är stora.
I matvarubutikerna var en
varuvagn svår att hitta. Här
används mest korgar för det
lilla man har råd att handla.
Många äldre har en ovärdig
situation. Flertalet har en
mycket låg pension. Man kan
säga att det i princip saknas det
mesta. Det påståendet fick vi Många rum är mörka, smutsiga i allmän dålig kondition.
sannerligen bekräftat vid vårt Här bor handikappade och svaga som inte kan klättra
besök vid Socialcentret. Det upp i våningsängarna.
Flera besök på vår agenda fanns med här centret är nog det värsta vi
Foto Arnold Norberg
under dagen.
som researrangör sett.
sängar med över- och underbädd modell
Ett planerat sådant var ett mentalsjukhus. Byggnaden skvallrade redan
Men den här gången blev det inte riktigt vid vår ankomst om att det var ryssbyggt militärsängar.
vad vi förväntat oss.
och att det var i ett mycket dåligt skick. Här Här i huset inkvarterades också familjer
Till skillnad från andra besök vi gjort på ”förvarades” alla kategorier människor som med barn som ingen bostad hade och som i
våra resor blev vi till att börja med bryskt inga anhöriga har eller någon som bryr sig. bästa fall förväntades få tag i en. Döende
ifrågasatta. Tre bastanta kvinnor varav en Redan i trappuppgången som var mörk och människor (palliativ vård) vistas här under
chef med rött färgat hår och en spretig ung tråkig och med endast en glödlampa klev t i l l s y n a v 1 s j u k s k ö t e r s k a o c h 5
man (förmodligen en vakt) lät oss veta att vi en av deltagarna fel och fick en besvärande vårdpersonal. Korridorerna var mörka och
minsann inte fick lämna någonting här och skada. På första våningen kunde vi möta s k inga hela korkmattor fanns på golvet. Stora
inte heller besöka de helt utslitna lokalerna. uteliggare som fick komma för att sova över delar av korridorerna var lappade med
Men med lite diplomati och en ”liten räv natten men för att sedan lämna stället kl. 8 stuvbitar. Det var i sanning en stark
upplevelse som verkligen tog tag i oss. På
bakom örat” (Birgittas) fick vi lämna allt vi på morgonen efter att ha fått ett mål mat.
hade med i bussen och fick dessutom göra I en annan del av korridoren fanns sjuka det här centrat hade man inte mycket av
ett besök på det nybyggda men ännu ej hemlösa och eller sjuka som under tillsyn, livets nödvändigaste. När vi därför fick
ianspråktagna sjukhus på samma område. mat mm fick vistas här så länge behov glädjen meddela att en lastbil på ca 90 m3
Slutet gott allting gott - allt slutade med nöjd fanns. För detta fick man betala av hela sin var på väg från Sverige hit kommande
tacksam personal som tog emot gåvorna låga pension men med bibehållande av 1 måndag såg vi den glädje som visades av
och vi nöjda av att för en gång skull ha fått lat/mån (13:-) för personliga behov. beskedet. På lastbilen skulle finnas minst 3
se nya fräscha lokaler som byggts på Rummen var små och här låg 8 personer i pallar sjukvårdsmaterial, kläder, sängkläder,
skor, hjälpmedel ja det mesta av vad vi kunde
tänka oss att de behövde just nu. Efter ett
sådant besök blir man mycket liten som
människa i vart fall när vi får jämföra
förmånen att bo i ett land som Sverige med
våra resurser.
Samma dag åkte vi från dessa tråkiga
förhållanden till ett kontrasternas handikappcenter för utvecklingsstörda där alla
åldrar vistades under dagtid. Här fick man
både praktisk som social träning. Genom
EU- bidrag hade handikappcentret upprustats och här var allt nytt och fräscht. Att se
och möta detta och alla spontana och glada
individer var mycket tillfredsställande.
Som avslutning på denna dag besöktes dels
Daugavpils centrala sjukhuset Slimica eller
det sjukhus som fått hjälp från Hudiksvall och
dels en by, Dunski, där utdelning av kläder i
första hand till barnfamiljer skulle
genomföras. Byn tillhör en av de fattigaste,
så fattig att flertalet inte ens hade råd att åka
in till staden Daugavpils. Här möttes vi av
många barn och vuxna som förväntansfullt
väntade på oss. Det riktigt lyste i barnens
ögon när de fann något som kunde passa.
Eftersom vädret fortfarande var vackert
kunde vi hålla till utomhus vid en av byns
På sociala centret fanns rum i stil som på minner miltärbaracker. Här
hyreshus.
bodde fatiga och hemlösa äldre människor.
Foto Arnold Norberg

Fortsättning nästa sida
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Som ”grädde på moset” fick Birgitta
möjlighet att dela ut lite extra som godis
och festis och små paketerade presenter
till de mindre barnen.

På denna resa fick vi tillfällen att ”göra våra
egna utflykter” för shopping eller prova
något av de stora eller mindre
konditorierna. Själva (Birgitta & Arnold)
hade vi vid ett sådant tillfälle glädjen att
möta vår vän och gatubarnet Alec, den av
de barn som driver runt och som vi tidigare
träffat i flera sammanhang. Han upptäckte
oss vid uteserveringen och gav genast upp
ett igenkännande leende när våra blickar
möttes. Att han dessutom blir bjuden på
något så ovanligt som glass i glasbägare
och en burk Fanta gjorde inte glädjen
mindre. Han fick också med sig några mynt
till mat senare på dagen. På väg till bussen
gav denne gosse spontant några santimas
till en tiggande gammal kvinna. Gissa om
det kändes långt in i själen att se denna
fina egenskap hos honom. Här kan man
lätt hänvisa till vad som står i
Matteusevangeliet om den fattiga kvinnan i
templet som gav av det lilla hon hade.
Det finns mycken kärlek bland de här
barnen som om förutsättningarna bara
funnits skulle kunna göra mycket stort i sin
hemstad.

Det blir ofta lite uppståndelse när man bland kartonger och påsar letar
efter nåt som passar .
Foto Arnold Norberg

Vid ankomsten till Frihamnen var det dags
att ta farväl av Hans och Eva Britt som
drog åt var sitt håll och vi mot Glada Hudik
via Sollentuna där Gunnar lämnade oss.
De resenärer som var kvar på bussen
Att dagarna går fort på sådana här resor får avslutade resan med lunch på Dragon
man snart erfara. Med sovmorron var det Gate där också en intressant info om
dags att säga farväl till våra vänner som Dragon Gates projekt för framtiden
skött om oss i Daugavpils. Ett stort lämnades av platschefen.
kaffebord var uppdukat med vackra tal, Som en liten avslutande poäng bör
presenter mm som överlämnades till nämnas att vi 2 mil norr om Gävle mötte
ledning och kökspersonal. Man passade den lastbil som var på väg till Lettland med
även på att gratulera reseledaren en vår utlovade hjälpsändning
nybliven riktig pensionär. Med rejält Intryck från resan
tilltaget lunchpaket i bagaget anträddes Att människor mitt i sitt armod ändå
hemresan. Under en tår i ögat var tycktes ha glädje, gemenskap och starka
avskedets stund inne och vi intog våra relationer mellan generationerna var
platser i bussen för att åka mot Riga och mycket positivt. Stoltheten över barnen
den färja som skulle föra oss över till kunde man heller inte undgå att lägga
märke till.
Sverige.
Sjöresan hem på sjätte dagen blev som De familjer vi enskilt eller i grupp besökte
den till Riga mycket behaglig och lugn. är inte ”genomsnittliga” eftersom endast
Eftersom reseledaren som tidigare nämnts mycket fattiga kan komma ifråga i vårt
fyllde pensionär hade Kålle (buss- h j ä l p a r b e t e i n o m H j ä l p t i l l L i v
chauffören) ordnat med en kupp. Av den International. Inför nöden kunde många
anledningen blev hon av rederiet av oss undra hur man kan få dem att
uppvaktad vid show- barens scen. Hennes hjälpa sig själva. I flera av de
min var obetalbar vid denna uppvaktning sammanhang vi kunde se fanns en farmor
men som var mycket välförtjänt. ( Arnolds eller mormor som stod som en hjältinna
och stöttepelare i all ”röra”.
kommentar)
Som man kan se är det mellangenerationen som är de stora
förlorar-na. Hoppet står till barnen
som får inblick i ett annat sätt att leva
och där man får lära sig så
elementära saker som att sköta
såväl kropp, själ som sina kläder.
En annan viktig del är, att hemmen
behöver män som tar familjeansvar
och tillgodoser behoven så att
dessa finns till hands för barnen. På
så sätt kan de få en förebild i hur en
man kan fungera. Nu är det ofta och
mycket vanligt så, att mannen
försvinner eller att han har dukat
under av spriten.
När man är ivrig kan det vara lite pillrigt att Det är trots allt genom barnen
förändring kan ske på sikt. Det är
öppna en chokladkaka.
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också av den anledningen som vi
arbetar för dem inom organisationen
”Hjälp till Liv International” i Hudiksvall.
Vår resa var fylld av roliga situationer
tack vare resenärerna själva och den
fina gemenskapen oss emellan. Tag
som ex. Hans och Helmer, två stora
karlar som utan att klaga fick sig tilldelad
en säng avsedd för makar under ett och
samma täcke.
För övrigt har de sju dagarna varit
intensiva, rörande, beklämmande men
mycket innehållsrika och dessutom en
inspiration för fortsatt arbete så länge
orken finns. Att hjälpen når fram har vi
sett och att den också minskar de
fattigas lidande står klart även om det är
mycket kvar att göra. Men vad var det
moder Theresa sa? ”Detta är bara en
droppe i havet men hela havet består av
många droppar”
Även om jag (Arnold) är jävig måste till
sist få sägas, att vår reseledare Birgitta
Norbergs taktiska och pedagogiska
uppläggning av resan liksom chauffören
Kålles oefterhärmliga lugn och många
dråpliga kommentarer har bidragit till
den allmänna trevnaden. Kålle kunde
skoja trots att han hade ryggskott och
gick med kryckor !!! Vem gör om det?
Våra värdar Nikolaj & Slava gjorde sitt
bästa så att allt fungerade. Den glädje
och entusiasm de och alla deras
medhjälpare i kyrkan utstrålade talade
för att de också måste få mycket
tillbaka.
Om tillräckligt intresse finns för en resa
nästa år kommer vi gärna tillbaka.
Till sist: Ingen kan hjälpa alla men alla
kan hjälpa någon!
Arnold & Birgitta Norberg

Rumänien i EU

Vasilie och Maria Pop,från byn Faragaui Rumänien, är nyblivna
pensionärer, men nödgas ändå driva jordbruket vidare för att
överleva.
Foto Petrica Pop

Två bondgårdar inom EU samma union men med
olika förutsättningar.
Vasile Pop bor i Faragau, en liten by
utanför Reghin i Rumänien. Han är 67
år och har gått i pension. Tillsammans
med sin fru Maria sköter han om en
gård med två hästar, fyra kor och
tjugonio grisar. Deras ekonomi består
av pensionspengarna, men eftersom
det är omöjligt att livnära sig på de 600
lei som de tillsammans får ihop per
månad, (ungefär 1800 svenska kr) så
säljer de mjölken från korna.
Samtidigt här i Sverige, befinner sig
familjen Gustafsson. De bor en bit
utanför Hudiksvall, och driver en gård
med åtta mjölkkor, två hästar och
tjugotvå får. Även dom säljer mjölken
deras kor producerar.

På gården finns en riktig stenkvarn, där
Vasilie mal fodret tillbåde kor och grisar.
Foto Petrica Pop

Anna-Lena Gustafsson, driver ett litet jordbruk utanför
Hudiksvall. Mjölkproduktionen per ko är dubbelt så stor som
i Rumänien
Foto Emilia Nordström

Så vid en första anblick kan dessa två
gårdar tyckas snarlika. Dock är det inte
så.
Livet på gården
Vasile arbetar veckans alla dagar. Han
och hans fru Maria stiger upp klockan
fem varje morgon för att hinna mata
djuren, innan Vasile måste ut på fälten
för att skörda. Det blir långa dagar, och
mycket slit utan lön. De måste driva sin
gård även fast de gått i pension. Deras
pensionspengar räcker inte till. Men
Vasile tycker om sitt arbete och sina
djur, och nu när Rumänien gått med i
EU hoppas han att livet som bonde
skall bli enklare; att priset på mjölk
skall bli högre så färre gårdar tvingas
läggas ner.
Han har även 12 hektar mark som han
sköter om - fyra hektar är vete, fyra
hektar är solrosor och annan
växtlighet, och två hektar består av

majs. Men med hjälp av en traktor,
en vagn, plog, såmaskin, skördetröska och kvarn så sparas
mycket tid. Tack vare dessa
hjälpmedel blir gården lättare att
sköta om.
Hans kor producerar sammanlagt
omkring 64 liter mjölk/dag och för
det får han 1000 lei/månad,
ungefär 2730 svenska kronor och
för att underlätta mjölkningen
använder han en mjölkmaskin,
som han faktiskt tvingats köpa på
grund av EU. När de sedan säljer
mjölken får de som mest 1,90
svenska kronor per liter mjölk.
Detta är väldigt lite i och med att
Vasile bara har fyra kor som inte
ger lika mycket mjölk som en
svensk ko.
Fortsättning sid 14

Vasilie föder upp 29 grisar per år. Det ger honom 2200kr per månad i genomsnitt. Kilopriset är 9.50 kr
Foto Petrica Pop
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Visilie är en “rik” bonde, eftersom han äger en traktor. Traktorn är av
märket Universal, och tillverkas i Rumänien. Den är nödvändig för att
Vasiljie ska kunna bruka sina 12 ha. Han odlar 2 ha majs, 4 ha vete och 4
ha solrosor och annat.
Foto Petru Pop

Stefan och Anna-Lena Gustafsson bor i Blästa, Hudiksvall. Här
tar de hand om tjugotvå tackor,
sammanlagt femton kor varav åtta är
mjölkkor, och två hästar. Korna
producerar omkring 150 liter mjölk
om dagen, mer än dubbelt så mycket
som korna hos Vasile.
Varannan dag kommer man från

Anna-Lena Gustafsson, Hudiksvall, visar stolt upp
en av sina fjällkor.

mejeriet Milko för att hämta mjölken
och Stefan och Anna-Lena får
ungefär 2,50 kronor per liter mjölk,
men oftast blir det tillägg om mjölken
är bra. Då kommer priset upp i
omkring 3 kr/litern.

På hösten förstärks ekonomin tack
vare inkomsterna från fåren. Djuren
vägs och det tas mått på olika
ställen av djurkropparna för att
se hur tillväxten sett ut. De
finaste fåren används till avel,
och ullen som klipps skickas iväg
för att spinnas, och de största
djuren slaktas och köttet säljs.
Gården är ekologisk, vilket ger
den hårdare krav på mark-, djuroch livsmedelshantering. Men
det har alltid varit en självklarhet
för Stefan och Anna-Lena, och
för ett tag sedan godkändes
deras gård för att få Svenskt
Vasilie berättar stolt att han även har en skörSigill
ett sigill som ges till gårdar
detröska. Men han beklagar att 5 kilo vete inte
som
tar
extra hänsyn till miljö,
räckerför att köpa en liter diesel.
djur och foder.
EU
Både Rumänien och Sverige är
nu medlemmar i EU. Rumänien
välkomnades in i unionen den
första januari 2007, medan
Sveriges medlemskap blev
fastställt 1994. Detta har
inneburit förändringar - positiva
och negativa, och det är nya
regler som skall följas, vilket inte
är lätt när resurser saknas. Man
planerar att ge bondgårdar
bidrag i viss mån, men ännu är
beslutet
ej fattat.
Vasilie tvingades köpa mjölkmaskin när de
Vasile har blivit tvungen att göra
kom med i EU. Men det tycker han är bra.
nya investeringar för att fortsätta
Annar tycker han att myndigheterna står på
djurens sida mer än på bondens.
försörja sig och leva vidare sitt
Foto Petru Pop liv. Han har nu nästan allt han
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Foto Emilia Nordström
behöver, men visst skulle det inte
vara helt fel om priset på mjölken gick
upp lite grann, för att få en jämnare
och stabilare ekonomi.
Hos Gustafsson har de nya reglerna
från EU inte förändrat mycket på
gården. Det svåraste har varit att få
ordning på de blanketter som
ständigt skall fyllas i. T.ex. måste de
fylla i blanketter om vad som odlats,
var djuren betar, när och vart de
transporteras. De måste även märka
djuren och räkna dem två gånger om
året. Detta har varit väldigt krångligt
och tagit mycket tid, men Sverige är
ett modernare land och hjälpen finns
lättare tillgänglig.
Så trots att Rumänien gått med i EU,
betyder det inte att landets fattigdom
kommer att utrotas.
Den kommer fortfarande att finnas
och hjälp kommer att behövas.
Alla har det inte lika
lätt som vi.
Gör en insats - hjälp
fler till ett riktigt liv.

Fakta från Rumänien har samlats in av
Delia Man, journaliststuderande.
Foto Petru

Sammanställt av Emilia Nordström,
Hudiksvall
Foto Allan Widarsson

Nya aktiviteter

Ny verksamhet i Addis Abbeba Etiopien.

Foto Mailayan Adbu

Utsikt från gatan vid vårt kontor i de fattiga områdena vid
utkanten av Addis Abbeba.

I Addis Abbeba’s utkanter hoppas vi nu få igång
en verksamhet som ska hjälpa många fattiga människor. Vi riktar oss särskilt till arbetslösa ungdomar
och barn.
Vi planerar en systuga och ett snickeri som ska
ge yrkeskunskaper och arbetstillfällen. För barnen
planeras fadderverksamhet som ska bli lika unik
och effektiv som fadderarbetet i Rumänien.
En lokal arbetsgrupp i
Stockholm har nu kontakt
med de Etiopiska myndigheterna för att ordna alla
tillstånd för verksamheten.

Till vänster:
I detta hus kommer vårt Etiopien kontor
att installeras så fort verksamheten kan
starta.
Infälld bild: Mailayan Adbu, vår
kordinator och “allt i allo” i Etiopien.

Foto Mailayan Adbu

Till höger:
Selam Tesfaye, en av de flickor som blir
våra första fadderbarn i Addis Abbeba.

Foto Mailayan Adbu

Ny Secondhand bytik i Edsbyn
Siv Elofsson, pensionär från
Edsbyn, kände att hon ville
göra något för de fattiga
barnen i Rumänien.
Så började hon fundera kring
en liten butik som skulle
kunne ge ett litet netto.
Sagt och gjort, stax före
julrushen 2006 slog butiken
upp dörrarna och idag finns
det massor av prylar att titta
på om man söker nåt annorlunda till rimliga priser.
Verksamhetens netto ska oavkortat gå till Barnens
Hus, Tabita, och fattiga barn

i Rumänien.
Siv föredrar att sälja möbler.
Men naturligvis finns det
mycket annat också.
Om du har något du vill
skänka till försäljning, kontakta
Siv på 0271-22807 eller Bernt
på 0651-22444 eller vårt kontor
0650-5601077.
Om du är ledig och vill hjälpa
till med passningen i butiken,
är du välkommen att kontakta Siv
Allan Widarsson

Siv Elofsson, är eldsjälen bakom Hjälp Till
Liv Intenationals sedondhand butik i Edsbyn.
Foto Allan Widarsson
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Om Du vill hjälpa någon, men inte vill
ta eget ansvar för ett barn, student
eller äldre, får du gärna skicka en
engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte
fått en egen fadder. Och just nu har vi många barn
på listan som väntar på fadder. När din gåva gått ut
till ett barn, kan du via Internet se vem som fått dina
pengar.
Har din gåva fördelats ut till tio barn så kan du se
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem.
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå
till äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till
arbetet i Rumänien. Endast 5% används till bensin
för de som åker ut i byarna, resten 95% blir till mat
för de fattiga.

Din hjälp Räddar Liv!

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

Thomas Falk
Menswear
Kvalitets och Märkeskläder
Storgatan 25, Hudiksvall
Tel 0650-13055
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Två Trisslotter vardera har utfallit till fyra utlottade av
de rättade lösningarna.
Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Inghild Sjödin, Bergsjö
Anne-Maj Eliasson, Hudiksvall
Lillemor Norman, Hudiksvall
Siv Hållander, Falköping
Rätt lösning ser ut så här:

Klipp ur eller kopiera din lösning:
Skicka ditt svar senast den 15 aprilr 2007 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall
De fyra först utlottade svaren med rätt lösning,
belönas med två Triss-lotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)

Lös “Hjälp-krysset”!
Namn: ____________________________
Adress: ____________________________
____________________________
Telefon : ___________________________

Lycka till!
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Julmat enligt Rumänsk
tradition.
En av de vanliga rumänska sysslorna under vintern är att slakta
grisen före jul. För familjen Toth i
Reghin sträcker sig denna tradition
mer än trettio år tillbaka i tiden.
Eugen Toth(min far) går till slaktaren (Janos Bereczki) för att
bestämma vilken dag han skall
komma för att slakta. Det blir
vanligen ett par veckor före jul.
Under tiden måste också bestämmas vilka andra personer som ska
hjälpa till vid slakten. Vanligtvis blir
det familjen.
En dag före slakten förbereder min
mor alla kärl och nödvändiga
kryddor för att bereda köttet.
Min far förbereder veden till varmvattnet (sedan 1999 används även
gas) och platsen där grisen skall
slaktas. Slaktaren skall komma
redan klocka 6 på morgonen. Och
allting måste vara klart innan dess.
På den stora dagen klocka halv fem
ringer klockan. Min far går upp för
att göra eld till hetvattnet som är
nödvändigt för att tvätta grisen i när
det blir dags. Efter att elden tänts
går han och kollar att allt är som det
ska med grisen som han har matat
under ett helt år. Slutligen kontrollerar han att belysningen fungerar.
När allt detta är klart kommer han in
för att vänta på slaktaren. Min mor
går också upp och börjar med att
koka kaffe, göra lite enkel mat och
blandar
i ordning dricka inför
dagens arbete. Några minuter före
sex kommer vi pojkar som ska
hjälpa till att först fånga grisen och
hålla den när den ska stickas, men
även hjälpa till med resten av
arbetet under dagen.
Klockan sex kommer slaktaren,
Bereczki. Vanligtvis har han en
egen medhjälpare, nu kom han
ensam eftersom han vet att här
finns folk som vet vad som ska
göras. Han har bara med sig de
nödvändiga verktygen för jobbet.
Han dröjer inte kvar inne i huset mer
an nödvändingt för har mycket att
göra och han vet att han måste bli
klar snarast möjligt. Ofta har han 34 grisar att slakta per dag, så han
stannar inte upp många minuter för
att prata. Efter 10 minuter inne i
huset går vi ut för att fånga grisen.
Min far och slaktaren går in i stian.
Slaktaren binder att rep på grisens
högra framben och ger repet till mig
för att leda den till platsen där grisen
ska stickas. Jag drar in repet så att
grisen faller på sidan. Min bror sitter
på bakdelen av grisen och jag sitter
nära huvudet men lämnar plats för
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Styckning av julmaten
slaktaren att sticka grisen. Klockan
6.20 är grisen död.
Slaktaren dricker ett glas vin eller
konjak innan han börjar skålla
(bränna) skinnet med gasbrännaren.
Om veden är torr och gasen är bra är
grisen tvättad och klar efter en timme.
Klockan 7:30 ska slaktaren börja
stycka grisen. Men innan han börjar
säger han att kniven måste skärpas.
Det betyder att ägaren (min far) måste
ge slaktaren en drink. Efter drinken
börja han genast styckningen. Allting
måste gå fort därför att slaktaren har
mer att göra denna dag. Min mor får
lite köttbitar för att göra lite mat. Men
innan dess måste köttet inspekteras
av en veterinär för att veta om det
förekommer ”köttmaskar”. Om köttet
visar sig vara ätbart, kl 9:00 och
slaktaren avslutat sitt jobb, är grytan
klar att äta. Klockan 9:30, går
slaktaren vidare till nästa jobb medan
han önskar oss alla God Jul och Gott
nytt År.
Inne i huset börjar nu arbetet med
köttet. Vi skär rent allt kött från benen
och lägger fläsket och benen som ska
rökas i salt vatten. Under tiden gör min
mor rent skålen som är nödvändig för
korven. Hon lägger även lever, lungor
och mjälte i en skål för att kokas till
”svartpudding” (blodpudding) och paj.
Efter att allt skurits rent separerar vi
återigen köttet för korv och köttet för
stekning. Vi skär korvköttet i små bitar
och mal det varefter smeten blandas
med kryddor salt peppar och paprika.
Under denna tid har min mor lagt allt
ister i en kastrull för att kokas.
Resultatet blir en mängd flott samt lite
oanvändbara restprodukter.
När korven är klar jobbar vi med
blodpuddingen och övriga produkter.
Allt det här jobbet görs under en
massa skämt, musik och glädje. Alla i
familjen tar del i aktiviteterna, även
barnen som flera dagar innan,
ständigt frågat: när ska vi slakta
grisen?.
När kvällen kommer och klockan är
ca: 22.00 och allt är klart för denna
dag, städar min mor köket innan alla
går till sängs. Det har varit en hård
dag, men en mycket fin dag.
Attila Toth

Rumänsk köksmixer.

Fläsk och blodkorv

Rullsylta

Korvstoppning

Kilovis med korv från en gris

Till Minne AvErik Bladin, Ilsbo
Anita Lind, Hudiksvall
Ulla Andersson, Västerås
Jan Olsson, Iggesund
Håkan Larsson, Ilsbo
Svante Berg, Västervik
Dagmar Sjögren-Holmberg, Hudiksvall
Marianne Johansson, Hudiksvall

Tryckfels-Nisse rättar.
Av någon oförklarlig anledning saknades en del av
texten från reportaget av faddergalan i förra numret.
Så här skulle det ha stått skrivet :
Även detta år blev vår faddergala en succé. I alla fall
utryckte flera besökare detta. Och visst, det var ett
enastående program från våra 25-tal artister.
Staffan Lindvall, som
var kvällens konferencier,
presenterade artisterna och sammanflätade alla inslag
mycket lätt-samt. Husbandet som var sammansatt av
David Lindgren, Joakim Bergman, Edward Mika, Erik
Olsson gjorde mycket bra ifrån sig. Det var stor variation
på musik, allt från Rumänsk fiolmusik till Beatels.
Som föregående år var ljud och ljus arrangerat av Cross
Sound från Norrbo.
Med stor kunskap och erfarenhet började “byggandet” av
ljud och ljus på torsdag kväll. Dagen efter, strax före galan
gjordes “soundcheck” då flera av artisterna fick tillfälle att
testa ljudet.
De flesta artister var lokala förmågor, men några kom från
Spanien och ett par från Arboga.
Sandra Åhs från Arboga hade fått sitt musikstycke genom
Internet bara ett par dagar före framförandet. Hennes bror
Calle Åhs spelade ett par fina låtar från Spanien.
Systrarna Maria Bergman och Emma Matsson som även
deltagit i sammansättningen av kvällens program
framförde en tvåstämmig sång .
Efter fikapausen återkallades publiken till sina platser med
hjälp av gruppen Kalebass. Då blev det muller från äkta
Afrikanska trummor och ett par töser famförde en
fantastisk dansuppvisning.
Tonikum, ett gäng skönsjungande tjejer, framförde med
stor tonsäkerhet flera kända sånger.
Bland övriga medverkande kan nämnas Gert-Ove och
Cilla Liv, med ett potpurri från kända kristna sånger.
Vidare deltog Lars Ove Hedberg, känd sångpedagog och
trubadur från Hudik. Helene Tanzborn, i vida kretsar
välkänd sångpedagog och vokalist, deltog med flera
gripande inslag. Bibbi Fotoylis är även hon känd vokalist
och framförde flera sånger med text som passade väl in i
en faddergalas tema.
Johan Bergman, en ung sångare som satsar på en
framtida sångkarriär, sjöng flera sånger i olika stilar som
vittnar om ett brett kunnande. Kristofer Sundman,
numera välkänd pianist, framförde ett stycke av Beatles.
Theresia Widarsson sjöng två sånger av Elvis Presley
hämtade från Glada Hudikteaterns arran-gemang.
Tack alla som på olika sätt medverkat till en
fantastisk Gala!
Allan Widarsson

- har en penningåva överlämnats
till Hjälp Till Liv International till
förmån för arbetet bland de fattiga.

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 som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 4400149-3.
Med Din hjälp når vi ända fram!

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsdag, bröllopsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för
de fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt
arbete. Vi utfärdar ett vackert gåvobrev till
jubilaren och ett tackkort till givaren.
Om du i stället för blommor, vill skicka en
minnesgåva som en sista hälsning till
någon som fått sluta sina dagar, utfärdar vi
ett vackert gåvobrev som ett sista minne
från givaren.
Ring 0650-560107 eller allanw@htli.org
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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
genom 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 betalats 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
får du möjlighet att hjälpa en
äldre till en värdig tillvaro
efter ett lång strävsamt liv.
För c:a 150kr/mån kan livet bli
lättare 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 alltid det bästa botemedlet mot fattigdom.

Unga kvinnor är i en farlig
situation om de inte får riktiga
jobb. Risk finns att de 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 för
t.ex. en student.
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
att utbyta brev och kanske besök i
framtiden.

En kobondes framtid är nog varken ljus eller
lång. EU har kommit och det blir allt svårare för
för denna yrkesgrupp att övreleva.
Foto Allan Widarsson

Hjälp en äldre till ett bättre liv.

Brev som berör

Hjälp en student att få en god
utbildning.

Vi fick ett mail från en nybliven
fadder som löd så här:
- “Jag skrev ut barnens foton så nu har
våra barn ett varsitt foto i sina rum på
sina nya syskon.
Vi var inne och tittade på hemsidan och
de frågade mycket om Rumänien samt
om barnhemmet som vi tittade på.
Jag fick sån kärlek till barnen så jag
började gråta då jag såg dem.”
Mvh/Fadder

Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer
information eller
ring 0650-560107 /
Allan Widarsson, eller
ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

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 behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlighet 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

Din hjälp räddar liv!

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 för att stärka
insamlingen av pengar för att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att kunna 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.

