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I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Mottagning av kläder vid 
NorstaDepån

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   Glada barn när vårterminen 
startar vid barncentret Tabita i Reghin, 
Rumäninen. 

Foto Dumetru Galatean

Uppsnappat från toppen 
av en palm

I en kokospalm tre apor satt 
och snattrade ivrigt, friskt och 
glatt.
Då sa en av dem: Vet ni vad 
jag fann?
Att människan uppstått från 
vår upphöjda ras.
Vilken löjlig idé, denna hån-
fulla fras.
Vilken apa har nånsin förskju-
tit sin fru,
låtit barnen svälta och lida – 
nej du.
Har du någonsin sett hos oss 
en mor, 
vars hjälplösa barn hos 
grannarna bor
och ständigt från plats till plats 
får vandra,
tills mor och barn ej känner 
varandra?
Var finns väl den apa som 
tagit som sed 
att bygga ett stängsel kring ett 
kokosträd
och hellre se kokosnötter 
förstöras 
än se dem av andra apor 
röras? 
Den som envist behåller sitt 
överflöd
blir skulden till andras nöd och 
död.
Nej hos oss apor nog ingen 
vet 
om dryckenskap och osedlig-
het
ej heller att bruka pistol och 
kniv
eller ta en annan apas liv.
Människor finns det som 
strider och slåss,
men bröder de härstammar 
inte från oss.

Jag vet inte hur smarta apor 
egentligen är men enligt 
ovanstående  verkar de ha en 
viss insikt i hur ett rättvist 
samhälle ska fungera. I vart 
fall framkommer ur denna text 
att vi människor inte alltid är 
det bästa föredömet om man 
tittar på olika varelsers 
beteenden mot varandra. Om 
man sen lägger till i bedöman-
det, att vi är de enda som kan 
tänka klart och beräkna 
konsekvensen  av  vå r t  
handlande, då kan man inte 
begripa varför vi människor 

måste kriga och slåss så att 
millioner oskyldiga tvingas på 
flykt från sina hem. Enligt 
Skrif ten är människans 
uppgift här på jorden av helt 
annat slag.
I Ef 2:10 läser vi att:  Vi är 
hans verk, skapade genom 
Kristus Jesus till att göra de 
goda gärningar som Gud 
från början har bestämt oss 
till. 
Skapade till att göra goda 
gärningar är väl bland annat  
att ta hand om varandra och 
att hjälpa dem som har det 
sämre ställt än vi. 
Vid vårt besök i Lettland, i 
samband med julklappsutdel-
ningen till fadderbarnen, 
besökte jag en familj där de 
praktiskt taget saknade allt.
De bodde tre personer  i en 
tvårumslägenhet men de 
hade  inga möbler.
 Garderoben bestod av tre 
sopsäckar. Köksskåpen var 
tre bananlådor där kokkärlen 
förvarades. De två barnen 
hade heller inga sängar, men 
dock skapliga bäddmadras-
ser som var utlagda direkt på 
golvet. Mamman sov på 
några trasor men klagade å 
andra sidan över rygg-
problem. 
De hade en TV, men TV-
soffan bestod av några 
kuddar som formats till en 
fåtölj för att ge lite vila åt 
ryggen under TV-tittandet. 
Vi kände att detta måste vi 
göra något åt. Vi kände oss på 
något sätt tvingade göra en 
sådan där god gärning som vi 
,enligt ovanstående vers, är 
ämnade att göra under den 
korta tid vi finns här på jorden. 
Vi har därför bestämt att 
under mars månad ska ett par  
elever från omvårdnads-
programmet i Sandviken åka 
över till Lettland för att 
möblera hela lägenheten. 
Därför pågår nu insamling av 
möbler och garderober som vi 
behöver för uppdraget. Det 
tror vi är en sådan där  god 
gärning som vi förväntas 
göra. 

Ha en trevlig sen- 
vinter och vår.

Allan
 Widarsson
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Bästa lösningar inom takreparationer, 

fasadrenoveringar, husdräneringar samt 

mycket annat. 

 Kontakta  HälsinTjänst för offert 

www.intjanst.nu  eller  tel.  0767860217



Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 - 54 59 00
Söderhamn Tel 0270 - 737 20
Hudiksvall Tel 0650 - 54 83 00
Ljusdal Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar något 
du länge sökt efter.  Samtidigt får Du tillfälle att sitta ned 

och samtala över en kopp kaffe med dopp.  
Öppet varje måndag-fredag 10-17 

och lördagar  11-15. 

Välkommen!

Följ med på en kombinerad turist 

och fadderresa till Rumänien. 
Vi reser de två första veckorna i juli, med modern turistbuss 

och bästa komfort, från Hudiksvall över Stockholm till Riga  i 

Lettland, vidare genom Littauen, Polen, Slovakien, Ungern 

och slutligen över norra Transylvanien och  framkomst till 

Reghin i Rumänien den fjärde dagen. 
  I programmet ingår bland annat :
¢  Besök hos Fadderfamiljer. (Även icke faddrar får tillfälle

     att besöka famljer).
¢  Besök på Auschwitz i södra Polen.
¢  Besök på Hitlers “Wolfschanze” (Varjlyan varifrån han

    ledde kriget på östfronten.)
¢  Besök i Chaushesku's palats i Bukarest.
¢  Musikupplevelse i Oliwa katedralen Gdansk. 

Anmäl ditt intresse före 1 mars. Bindande anmälan  före 1 april. (Ta 

med en bra legitimation. På grund av dina upplevelser är du troligen 

en helt annan människa när du kommer hem än när du for.)

Detaljerat program skickas till alla intresserade efter 1 mars.
Priset är 4600 kr inklusive buss och hotell. För faddrar och 
stödmedlemmar 4300 kr. Reservation för smärre justering  efter att 
vi fått hotellbokningarna klara.   

Till priset tillkommer din egen matkostnad ca: 1500 - 2000 kr. Du 

bör räkna med en total kostnad på  6800 - 7500 kr.

Priset är beräknat på minst 30 resenärer. 

email till allanw@htli.org eller 0650-560107

 eller  ,    leif@vibybuss.com www.vibybuss.com

 

Totalt för 2011 111,45 ton 4,021 milj 

Nov   -11 Möbler/Kläder, sekondhandmaterial till Bulgarien  12.3 345.000  

Nov   -11 Möbler/Kläder, sjukhusmaterial  Prieli  10 179.000  

Nov   -11 Möbler/Kläder, sjukhusmaterial  till Krasslava / Zilupe /Riga  12 342.000  

Okt   - 11 Diverse till Lutherska Kyrkan Engure, Lettland 19 1.100.000  

Sept  -11 Möbler till Krasslava dagcenter 1.1 40.000  

Sept - 11 Kläder till Petrozavodsk i Ryssland  med rysk tradare 11,2 290,000  

Juni  - 11 Material till Zilupe, Lettland 5.25 65.000  

Juni  - 11 Material till Varaklani Sjukhus, Lettland 8.6 270.000  

Maj   - 11 Element till Zilupe, Lettland 1.0 30.000  

Apri l - 11 Kläder till vilnius samt Byggmaterial till Ludza  11.4 297.000  

Feb   - 11 Material till Prieli Sjukhus, Lettland 12.0 680.000  

Jan    - 11 Material till Prieli Sjukhus, Lettland 11.6 383.000  

 

Materialleveranser under 2011



Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820

Kerstin Löjdström .................. 0650-96830

Ingrid Mattson ....................... 0650-96875

Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175

LUNCHRESTAURANG MED ALLTID TRE LUNCHALTERNATIV

      

CATERING,   FESTVÅNING
VACKERT BELÄGEN VID VIKSJÖN I IGGESUND

WWW.RESTJERNET.COM
0650-29150

VÄLKOMMEN



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17



Hjälp till Petrozavodsk, Ryssland Reportage
Ännu en last med kläder har 
levererats till Ryssland. Det är 
mycket svårt att få tillstånd att 
föra in kläder till Ryssland. Men 
vår medarbetare Roman Gulik 
brukar få tillstånd tack vare sina 
personliga kontakter med tjäns-
temän  i regeringen. 
Där har han har hittat rätt 
person som har förstått vilket 
stort behov det finns av hjälp 
hos många fattiga.
Roman berättar: 
Denna gång gick hjälpen till 
människor i Prionzhskiy regio-
nen där lagrutrymmer finns i en 
källarlokal i denna stadsdel som 
är de del av Petroxavodsk. 
En del material, som sjukhusk-
läderna har vi delat ut till sjuk-
hus och vårdhem. Här finns 
även en  kategori av människor 
som inte har något hem utan 
sover i offentliga skyddsrum. 

Som i alla stora städer finns det många hemlösa som vanligen sover på 
offentliga platser. Här fick några av dessa fattiga hjälpa till med urlastningen 
av lastbilen och bära in det  till kommunens förråd. Självklart fick de betalt i 
form av rejäla kläder.  Här är man noga med bokföringen för att visa att allt 
material kommer ut till de fattiga.

Text och bild Roman Gulik 

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 10-15 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 10-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
 



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall 0650-144 10     Sundsvall 060-12 91 00 

Gävle 026-65 48 10           Östersund 063-13 14 80 

Örnsköldsvik 0660-129 10

info@johans.se           www.johans.se



I mitten på januari  
började vi åter verksam-
heten tå Tabita, efter tre 
veckors julledighet.
 Barnen var glada att 
komma tillbaka efter 
ledigheten.
 Innan juluppehållet 
hade v i  ju l f i rande.   
Barnen var mycket 
otåliga och väntade på 
denna händelse, men de 
var mest intresserade av 
ju l k lapparna  under  
granen. Som alltid är 
barnen väldigt otåliga 
vad gäller presenter. 
Majoriteten av barnen 
kan inte glädja sig åt att 
få presenter från sina 
föräldrar och därför är 
denna fest  särski l t  
betydelsefull.
  Tillsammans med 
barnen har vi förberett 
några julberättelser  och 
julsånger. Vi ville på 
detta sätt tacka Er för allt 
ni gör för oss.

Reportage
   På ledigheten var jag 
hem till några av barnen 
för att besöka dem. De  
är mycket fattiga och 
saknar en massa  saker 
som är nödvändigt för ett 
bra liv. När jag talade 
med deras föräldrar 
f ramkom att  de är  
mycket glada för att  det 
finns ett ställe som 
Tabita.
    
  Tack för all hjälp ni gett 
oss tills nu och den hjälp 
ni kommer att ge oss 
framöver.
 
  
Med kärlek, Galatan 
Dumitru, Anca, Iuliana 
& barnen

Här under granen låg de paket som tilldrog sig det 
största intresset vid julfirandet. För många barn var 
detta den enda julklapp de fick.  

Det var fullsatt vid borden när ett trettiotal barn fick vara med på årets julfest i barncentret Tabita.

Julfest på barncentret Tabita i Reghin, Rumänien
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T A C K ! !
Vi i styrelsen i Hjälp Till Liv International 
vill rikta ett varmt tack till ALLA som på 
olika sätt stödjer oss i vårt arbete bland 
fattiga och utsatta medmänniskor i vår 
omvärld.
Bland Er som stödjer oss finns många 
företag som sponsrar oss med kontanta 
bidrag eller annonser i den tidning som 
Du just nu läser eller bidrar med 
produkter inför hjälpresor och stöd vid 
våra möten och galor. Vi hoppas nu att 
alla våra läsare och supportrar gynnar 
dessa företag som ser det som en 
självklarhet att dela med sig till de 
medmänniskor som har det svårt.
Följande företag och organisationer har 
sponsrat oss under 2010 och hittills 
under 2011:

Ahlgren & Eliasson Åkeri AB, Bergsjö
Albins Leksaker, Hudiksvall
Anderssons Buss, Ilsbo
Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall
Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg
Bilfirma Thony Larsson, Hudiksvall 
Bilmetro Lastbilar
Bilmetro Personbilar
Björkhamre  Fastighetsbolag, Ljusdal
Bergströms Musik, Hudiksvall
Bodins Åkeri, Enånger
Bosno AB, Hudiksvall
Buketten, Hudiksvall
Byggtjänst Skoglund, Hudiksvall
Börje Starks Åkeri, Hudiksvall
Café 7:an, Hudiksvall
Carlbergs Tandklinik, Hudiksvall
Comfortbutiken, Hudiksvall
Däckab, Hudiksvall – Delsbo
Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall
Elof Perssons Åkeri, Bjuråker
Erikssons Bageri, Iggesund
Expertbutiken, Hudiksvall
Fastighetsbyrån, Hudiksvall
Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall
Fors Gummiverkstad, Hudiksvall
GL Bygg, Hudiksvall
Gösta Samuelsson Bil, Gävle
Hans Målare, Hudiksvall
Herr City, Hudiksvall
Hertz Biluthyrning, Hudiksvall
HIAB, Hudiksvall
Holmgrens El, Hudiksvall
Hudiksvalls Järn
Hudiksvalls Solskydd
Hudiksvalls Sparbank
Hudiksvalls Tidning
Hudiksvalls Trafikskola
Husö Fastighets AB, Söderhamn
Hårteam, Hudiksvall
Håstaholmen KB, Hudiksvall

Hälsokraft, Hudiksvall
ICA Maxi, Hudiksvall
Iggesund Paperboard, Iggesund
Intersport, Hudiksvall
Jannes Golv, Hudiksvall
J O Bäck Affärsutveckling, Hudiksvall
Johans Park & Golf, Hudiksvall
Karins Begravningsbyrå, Bjuråker
KB Håstaholmen, Hudiksvall
Kjelles, Hudiksvall
Klädshoppen, Hudiksvall
KS-Fastigheter, Ilsbo
Laponia Konsult, Kiruna
Lekstugan, Hudiksvall
Länsförsäkringar, Hudiksvall
Länshem, Hudiksvall
Manpower, Hudiksvall
Mickelssons Frukt & Grönt, Hudiksvall
MIO Möbler, Hudiksvall
Monitor Industriutveckling, Hudiksvall
Mäklarhuset, Bröd. Blomberg, Hudiksvall
Mäklartorget, Hudiksvall-Harmånger
Nilssons El, Hudiksvall
Nordgrens Åkeri, Hudiksvall
Odd Fellow, Hudiksvall
Oil Quick, Hudiksvall
Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall
Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall
Papperhuset, Hudiksvall
Per Eriksson Utveckling, Gällivare
P.O. Radio TV, Hälsingland
Ramax  Production, Hudiksvall
Redovisningshuset  i  Hudiksvall
Restaurang Jernet, Iggesund
Rotary, Hudiksvall
Rörbolaget, Hudiksvall
Salong Ingrid, Hudiksvall
Schaktbolaget, Hudiksvall
SEJC-SEPAX, Hudiksvall
Sten Olofssons Åkeri, Delsbo
Stiftelsen Reseindustrins Barnfond, Stockholm
Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, Falkenberg
Sunfab, Hudiksvall
Svedman Försäljning, Hudiksvall
Sverige Bygger, Hudiksvall
Tandläkarhuset, Hudiksvall

Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall
Teknisk Fastighetsservice, Sundsvall – Hudiksvall
Tisdag, Hudiksvall
T O Hemprodukter, Iggesund
Tollstedts Begravningsbyrå, Hudiksvall
Trux AB, Ljusdal
Trästaden, Hudiksvall
Tunaborgs Potatis, Hudiksvall
Vandra i Hudiksvall AB
Volvofinans Bank AB, Göteborg
Värmevent Ingenjörsbyrå,Hudiksvall
Växthuset, Hudiksvall
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Hjälp till Bulgarien 

Stefan berättar:
Bulgarien blev ett demokratiskt land 
1989. Sedan dess har 23 år passe-
rat. År 1989 var jag 19 år gammal 
och jag såg fram mot en ljus framtid. 
Jag fick min ljusa framtid på ett 
speciellt sätt - jag blev kristen och det 
förändrade mitt liv, men när vi talar 
om vardagen blev livet hårdare för 
de flesta människorna. Saker har 
inte förändrats så snabbt som vi alla 
trodde. Bulgarien har gått från kris till 
kris. Under 1995 var inflationen i 
landet mer än 300%. När Bulgarien 
blev en del av EU förväntade vi oss 
en del av det, men så blev den 

nuvarande verkligheten:
 En genomsnittlig lön är cirka 3000 
kronor. Lönen för många människor 
är cirka 1500 kronor per månad. En 
läkare kan få runt 4000 kronor etc. .. 
En pensionär, får  i genomsnitt en 
pension på 800 kronor per månad. 
Du kanske kan  få rätt uppfattning 
om verkligheten om jag nämner att 
maten i butikerna, med några 
undantag, har ungefär samma priser 
som i Sverige  och kläderna i butiker-
na ofta är dyrare än på den svenska 
marknaden. Vanliga människor 
(speciellt från små byar och mindre 
städer) går inte ut och köper kläder. 
När man inser denna verklighet  
förstår man behovet av vårt arbete.
Vi besöker olika platser varje månad 
och delar ut kläder, möbler, leksaker 
mm till fattiga. Du kan se från bilder-
na hur det ser ut. Vi kör ut varorna 
och organiserar utdelningen i 
samarbete med de lokala myndighe-
terna och de lokala församlingarna. 
Det fina med detta är att då kan vi ha 
en volontärer som hjälper oss med 
alla detaljer. Några av de platser som 
du ser är bilderna från Sofia, Reseltz, 
Silistra, Elin Pelin, Svishtov, Jambol. 
Efter dessa utdelningar är vi vanligt-
vis ombedda att komma tillbaka med 
mera hjälp. Vi har också platser på 
vår lista som vi inte ännu har besökt, 
men vi har fått inbjudningar från 
människorna där och vi planerar att 
åka dit med hjälp. Vi vill uttrycka vår 

tacksamhet för ert samarbete med 
oss, för att ge lite glädje och hopp till 
de vanliga människorna i Bulgarien.
Fotona som vi  skickat är från olika 
utdelningar, i olika delar av  
Bulgarien. Överallt där vi delar ut 
kläder, leksaker och möbler blir 
människorna väldigt glada. På flera 
av platserna där vi delat ut hjälp-
sändningar bor många väldigt fattiga 
romer, på andra platser är männi-
skorna  inte riktigt lika fattiga men de 
har ändå inte möjlighet att köpa nya 
kläder i affärer. Speciellt under 
vintern är behovet stort av jackor, 
skor och varma kläder.
Från vår senaste utdelningen förra 
veckan i staden Oryahovo har vi 
tyvärr inga bilder ännu. Då delade vi 
ut 2500 kg kläder i romernas bos-
tadsområde, och under en timma 
kom hundratals behövande männi-
skor och valde ut olika saker som de 
behövde. Människorna var mycket 
glada och alla hade stora leenden i 
ansiktena.
I december delade vi ut kläder i byn 
Rezelets. Därifrån har vi skickat 
några bilder. Borgmästaren i 
Rezelets hjälpte oss med lokal för 
utdelningen dit människor kom och 
valde ut kläder. Vanligtvis är alla 
väldigt tacksamma för det de får och 
det vi gör.  De saker ni skickar ger 
mycket glädje i deras hjärtan.
I staden Svishtov samarbetade vi 
tillsammans med en lokal försam-
ling, vi gav kläder och leksaker till ett 
barnhem och församlingen hade 
köpt in choklad till alla barnen.
I staden Lukovit bor många turkar 
och romer. Tillsammans med den 
lokala församlingen organiserade vi 
utdelningen till dom. 
Nyligen hade vi en utdelning i staden 
Russe där vi gav möbler till försam-
lingens barnarbete och kläder och 
leksaker till de troende.

Regelbundet hör människor från 
olika delar av Bulgarien av sej till oss, 
och nu planerar vi vinterns och 
vårens utdelningar. Barnhem och 
ålderdomshem har hört av sej om 

Stefan & Ann-Kristin Stefanov är 
eldsjälarna i BAM Burgaria Aid 
Mission.

Den 17 november gick vår första 
last till BAM, Bulgaria Aid Mission, 
i Bulgarien.
De hittade oss på Internet och 
framförde en begäran om hjälp. 
BIM är en bulgarisk organisation 
med kristen grundsyn som drivs 
av Stefan och Ann-Kristin Stefa-
nov. 
Ann-Kristin kommer ursprungli-
gen från Lidköping men “fastna-
de“ i Bulgarien på grund av sin 
kärlek till Stefan. Och på grund av 
kärleken till sina medmänniskor  
arbetar de nu tillsammans för att 
hjälpa de fatta till ett bättre liv. Vi är 
mycket glada att vi tillsammans 
med dem kan nå ut till fattiga i 
Bulgarien.
Se gärna www. aidmission.org

Stafan Stefanov tillvänster,  tillsammans med några volontärer, på väg att 
dela ut kläder till fattiga familjer.
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behov av kläder, och även olika 
församlingar hör av sej till oss för att 
få kläder som de kan dela ut i sitt 
arbete bland fattiga och behövande. 
Vi planerar också att under våren ha 
utdelningar i Rodo-pebergen i 
sydöstra Bulgarien där behovet av 
kläder mm är stort.

Vi är tacksamma för samarbetet 
med er!

Gud välsigne er!

Text och bild :
Stefan och Ann-Kristin Stefanov

De rullstolar som vi levererat kom 
genast till användning

Två lyckliga pojkar som just fått 
nya jackor

Det är bara glada miner när man får 
tillfälle att förse sig med nya kläder.

För tre år sedan var jag i utkanten av 
Reghin (Rumänien) till ett mycket 
gammalt hus (aprox.200 år). Jag var på 
mitt sätt ute för att hitta barn som skulle 
behöva hjäp från Tabita när en skolchef 
rekommenderade mig ett barn från 
grundskolan. Han var ett barn, i mitt 
tycke alldeles för liten för sin ålder, men 
full av liv. I hans ögon kunde man läsa 
en otillfredställd själ. Genom Razvan 
fick vi lära känna hela familjen Pop. 
Hans mor övergav honom för att vårdas 
av sin far och sin farmor när han  var 
bara 7 år .
  Samtidigt fick hans farmor Maria, en 
fraktur på ett ben men hon beslöt att 
säga nej till operation för att i stället 
stanna hemma för att var ett stöd för 
Razvan. Eftersom hon avstod till att ta 
hand om sin egen hälsa måste hon 
numera använda krycka för att kunna 
gå.
  Pappa, Dan, arbetar 50 timmar per 
vecka för endast 650-700 RON per 
månad (ca 1400-1500 kr per månad). 
Han lämnar hemmet t idigt på 
morgonen och kommer hem sent på 
natten eftersom han måste gå ca 5 km 
per dag. Vi såg behoven hos denna 
familj och bestämde oss för att ge 
social hjälp till Razvan. Med tiden 
märkte vi att Razvan inte utvecklades 
normalt och att han inte heller hade 
matlust och var hela tiden blek i 
ansiktet. Efter medicinsk undersökning 
sa läkaren att han har problem med 
njurarna. Då vi inte har sett någon 
förändring efter läkarvården beslöt 
läkaren att göra en större under-
sökning. Vi vet inte orsaken, men hans 
tänder har blivit mycket dåliga och han 
behöver  pengar till  tandläkarvård.
  Vi försöker att engagera oss en hel del 
i den här familjen där farmor även är 
som en mor för Razvan trots att hon  vid 
77 års ålder har svårt att orka med alla 

dessa problem. Razvans  far ägnar all 
sin tid till att ordna så familjen kan 
överleva.  (Han försöker få pengar 
varje dag för mat och alla behov)                                        
 Med hjälp av HTLI, vår främsta 
sponsor, kan vi finnas till hjälp och göra 
någonting  bra för familjen. Vi använder 
våra pengar med största möjliga 
ekonomi. För barnens mat och deras 
små behov för skolmaterial är Tabita 
personalen personligen ansvarig för att 
hjälpa dem. De försöker spara pengar 
genom att barnen tar med grönsaker 
och frukt från sina hem. På detta sätt 
finansierar vi vårt arbete. Genom ert 
finansiella stöd kan vi betala räkningar 
och ge vår personal ca 700 RON per 
månad och lite pengar till mat. Efter 
skoldagens slut, har vi några få elever 
från gymnasiet som hjälper oss två 
timmar om dagen.
 Vi inser att vår ekonomiska situation är 
helt beroende av understödet från 
HTLI. Vi är så tacksamma för den 

hjälpen. Särskilt tack-samma är 
de 26 barnen och de två 
kvinnorna, Iuliana och Anca,  
som ansvarar barnen.
  Jag vill tillsammans med dem 
uttrycka all min respekt för de 
nästan 20 år av samarbete som 
gjort det möjligt att ge social 
hjälp till fattiga. Jag som är 
pensionär och volontär  håller 
mig aktiv i detta speciella 
arbete.
  All personal på Tabita önskar 
er allt gott, god hälsa under 
det nya året och stora 
välsignelser från vår Gud.                                                                           
                                                                                     

          Dumitru Galatan

Razvan får hjälp på Tabita

Hela familjen Pol från vänster, pappa Dan, 
Razvan och farmor Maria. 

Razvan Pol har fått ovärderlig hjälp 
på Tabita.

Reportage
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Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  

Sundsvall  Tel.   060 - 14 04 00

Hudiksvall Tel.   0650 - 170 00

Bollnäs      Tel.   0278 - 243 00

Östersund Tel.   063 - 13 04 90

www. tfservice.se
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l  Vi är specialiserade på däckservice för mc,
    personbilar, lastbilar och traktorer. 
l  Vi har ett stort urval  av LM-fälgar
l  Vi utför hjulinställning

l  Butik med biltillbehör

Däckab i Hudiksvall
Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87, 
Jourtel:070-640 75 50

Däckab i Delsbo
Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och 
kvalitetscertifierad 
enligt standarderna 
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se
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Så har jag åter haft förmånen, att 
under några intensiva dagar i 
början av oktober få resa runt i 
Lettland och besöka gamla 
vänner och träffa nya. Även 
denna gång tillsammans med 
Evald Jonneryd.
Lika fantastiskt som tidigare att få 
möta den vänlighet och tacksam-
het som bjuds oss var än vi dyker 
upp med vår lastbil.
Denna resa omfattade geogra-
fiskt nästan hela Lettland, vilket 
innebar många timmar i lastbilen 
och många mil på kroniskt skum-
piga vägar (några få kortare 
sträckor har med EU-bidrag 
förbättrats och håller god stan-
dard).
Från Ventspils gick färden till 
Engure, liten stad belägen vid 
Riga-buktens
västra strand. Kyrkans man Raitis 
(Präst) tog emot oss med öppna 
armar och tillsammans med 
honom och några av hans medar-
betare (däribland en socialarbe-
terska) kunde vi snabbt och 
effektivt lossa en stor mängd 
kläder, skor och porslin i försam-
lingshemmet. Ett stenkast däri-
från ligger själva kyrkan som även 
den fick del av vår last i form av ett 
jätte?nt piano. Denna plats och 
dessa människor var nya bekant-
skaper för mig, medan däremot 
Evald tillsammans  med sina 
körvänner från Piteå hade varit 
här i våras och framträtt.
Vidare färd mot Riga och fräls-
ningsarméns barnhem under 

ledning av Ilga Lasmane.
Besöket där blev mycket kort 
denna gång. Vi hade ju ambitio-
nen att hinna upp till Aluksne (allra 
längst upp i nordöstra hörnet av 
Lettland) denna eftermiddag/ 
kväll.
Barnhemmet har den nog i 
särklass snabbaste "lossnings"-
hjälpen i form av alla arbetsvilliga 
barn och ungdomar, som på lätta 
fötter springer iväg med så 
mycket dom orkar bära. Här 
lämnades kläder, skor, porslin 
samt lite onyttigheter i form av 
godis och chips. De rara damerna 
i barnhemmets kök bjöd på kaffe 
och smörgåsar innan vi gav oss in 
på den längsta etappen från Riga 
till Aluksne.
Väl framme kontaktade vi den 
unge, svenske prosten Magnus 
Bengtsson, som mötte oss vid 
Kyrkan, där vi även stämt möte 
med föraren av en bil från ett 
Litauiskt åkeri, lastad i Borås med 
förnödenheter enbart avsedda för 
sjukhuset och det sociala.
 Transportkostnaden för den bilen 
svarade Borås Biståndscenter för, 
som även bidragit med en hel del 
förnödenheter.
_ Vi hade en last på 60kubikmeter 
vilket även den andra bilen hade 
så tillsammas kunde vi leverera 
120 kubikmeter. Tillsammans 
lade vi upp strategin för den 
följande dagens lossningsarbete. 
Vi kunde bl.a. med vår baklyft 
hjälpa den Litauiska (unga och 
mycket duktiga) chauffören att 

tömma hans släpvagn somvar 
helt fylld av bl.a. rollatorer, toasto-
lar, skolbänkar, kläder,konserver 
mm.
"Vår" svenske prost lät oss bo i ett 
jättefint varmt och skönt rum i det 
församlingshem där han själv 
tillsammans med hustru och två 
barn hade en liten lägenhet.
Efter en välbehövlig och välgöran-
de natts sömn bjöds vi frukost på 
rummet av vår svenske värd.
Dag två blev om möjligt än intensi-
vare, då så mycket skulle lossas 
från två Fordon och på två olika 
ställen. Första anhalt var stadens 
sjukhus där ett förråd snabbt 
fylldes av rollatorer, toastolar, 
sanitetsartiklar men även en del 
kläder och skor. Nästa anhalt var 
den byggnad, som disponerades 
av de sociala myndigheterna. Här 
lämnades en mängd skor, kläder, 
porslin, konserver, knäckebröd,  
ett piano och en elorgel.
När vi efter ?era timmars bärande 
och lyftande var färdiga, lotsades 
vi till Aluksnes socialförvaltning 
där man iordningställt en fantas-
tisk lettisk lunch till vår ära. De tre 
kvinnliga representanterna, 
Chefen för Socialbyrån VIIA 
VÄRTUKAPTEIN E, Chefen för 
dagcenter ZANDA PORUKA och 
en tolk som säkerställde att vi 
förstod varandra, gav oss en 
mycket detaljerad bild av sitt
arbete och av de förutsättningar 
med vilka de måste arbeta.
Oavsett vart man kommer i det 
här landet, i samband med 

Resa i Österled oktober 2011

Barnen var ivriga att få hjälpa till med att bära in 
kartongerna.

Chefen för barnhemmet Ilga Lasmane och hennes 
man Janis beundrar pallen med porslin som Göran 
baxar ut.
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hjälpverksam heten, bjuds man till eftertanke och 
tacksamhet över de gynnsamma förutsättningar vi 
själva har förmånen att leva under. Efter lunchen bjöds 
vi också på en liten ut?ykt till en närbelägen vacker sjö 
med ett monument och en stor vacker skogskyrkogård.
Slutet på dag två innebar ännu en ?era timmar lång 
bilfärd söderut mot Daugavpils. Dit anlände vi lyckligt-
vis tidigt nog för att kunna ordna övernattning på ett litet 
hotell i närheten av Nikolaijs kyrka.
Dag tre började med att vi tillsammans med Nikolaj 
Shevchuk och hans hustru Slava lossade en mindre 
mängd kläder och skor (här har man för ögonblicket en 
hyfsad buffert med sådana artiklar).
Åter ut på vägarna och nu med sista anhalten på vår 
resa, den lilla staden Preili, c:a sex mil norr om 
Daugavpils. Vår kontaktman och vän Ianos Anspoks, 
chefsläkare på sjukhuset i Preili, tog tillsammans med 
sin engelsktalande dotter Eva emot oss. Själv som 
patient hade Janos smitit från en nyss genomförd 
operation på ett större sjukhus i Riga. Dotterns förma-
ningstal (läkare är dom besvärligaste patienterna) till 
trots, hade han med vetskapen om att vi skulle komma 
till hans sjukhus snabbt låtit sig skrivas ut, satt sig i bilen 
och kört hem till Preili.
Många "goa"gubbar ställde upp och hjälpte till att 
tömma vår resterande last. Här kunde vi bidraga med 
många sjukhusrelaterade saker, som undersöknings-
britsar, rullstolar, rollatorer, elektriskt manövrerbar sjuk 
hussäng, allehanda förbandsmaterial, sjukhuskläder 
(personal) sanitetsartiklar och naturligtvis en mängd 
skor och kläder (sjukhuset gör också en hel del socialt 
arbete.
Även här bjöds vi på en strålande måltid på en liten 
servering där f.ö. Ianos dotter också arbetade. 
Därefter tillbaks till vårt lilla hotell i Dugavpils. 
Dag fyra. Efter ett kort möte över en kopp kaffe 
tillsammans med Nikolaj Shevchuk och hans hustru 
Slava, återstod så bara hemfärd, efter väl förättat 
värv, i en tom lastbil, men redan med drömmar om 
nästa välfyllda transport.

Finnekumla 2011-11-14
Text och bild Göran Fahlström

Reportage

Hela gänget som lastade av vid Preili sjukhus, 
Chefsläkaren Janos Anspoks i kavaj längst till 
vänster, Göran Fahlström håller ett stadigt grepp om 
Förrådschefen och Evald Jonneryd längst till höger.

Porslinet bärs in paket för paket, lagret börjar bli fullt.

Vi Göran Fahlström och Evald Jonneryd har Just anlänt 
till Engure Församlingshem för första avlastning. 
Evald längst till höger på bild.

Socialarbetarna ivriga att sortera och kolla för att 
snabbt kunna börja dela ut till behövande i Engure 
och dess omgivning.

Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom
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Leksaker till Tabita
från omtänksamma barn 

I samband med leveransen 
av årets julpaket till barnen 
från faddrarna hade vi även 
fått en hel del leksaker som 
samlats in av ett par pojkar 
från Umeå trakten.  
Det måste vi säga var ett bra 
initiativ av så unga männi-
skor.
Det blev en hel personbil 
fullpackad med fina  leksaker 
som insamlats i Umeå för 
vidare transport till barn som 
inte har så många leksaker. 

Mamma Jenny brättar:
Jag som skriver heter Jenny 
och är mamma i  familjen. 
Jag är gift med Peter och vi 
har två fantastiska killar, en 
på 9 år som heter Oliver och 
en kille på 4 år som heter 
Lukas.
Vi bor i ett hus i Obbola, en 
liten by i norra Sverige.
Jag jobbar på en gymnasie 
särskola i Umeå. Där hjälper 
jag elever med olika begåv-
ningsnedsättningar .
Våra två barn är väldigt olika 
men ändå  som bäs ta  
kompisar. Oliver den äldre är 
intresserad av karate och 
ishockey medans Lukas gillar 
att dansa samt sjunga. Något 
som de båda har gemensamt 
är att de älskar att leka och 
det kan de göra hur mycket 
som helst. Oliver och Lukas 
är väldigt snälla och omtänk-
samma barn.
Vi har varit tre gånger i 

Efter att Simona flyttat till 
hennes man Horatio under flera år haft sitt 
arbete, har vi fått två nya fantastiska 
medarbetare till “besättningen” på Tabita. 
Tillsammans med Dumetru Galatean driver 
de verksamheten vidare.  Anca arbetar som 
kokerska och Iuliana tjänstgör som 
assistent för de 25-30 barn som vistas på 
Tabita.

Österrike, där 

Nya medarbetare på Tabita 
Bulgarien tillsammans med 
våra barn. De har då sett 
andra personer som inte har 
det så bra ...
När vi pratar om barn som 
inte har egna föräldrar sa 
mina barn att de tyckte väldigt 
synd om barnen och ville 
hjälpa dom. 
Sedan, när vi då fick höra om 
dessa fantastiska människor 
som kämpar för alla barnen 
på dessa barnhem, pratade 
vi med våra barn och frågade 
om vi skulle ge något till 
barnen.
Oliver och Lukas tyckte 
väldigt synd om alla barn som 
inte fick ha en egen mamma 
och pappa samt inte hade 
några leksaker att leka med.
Därför ville dom ge detta till 
alla barn och vi hoppas att 
leksakerna kan komma till 
användning och skänka 
samma glädje som de skänkt 

Många kramar från oss till 
er. Varma hälsningar från  
Jenny, Peter, Oliver och 
Lukas Thorén

Oliver 9 år och Lukas 4 år, är två 
godhjärtade pojkar som ville dela 
med sig av sina leksaker till fattiga 

Det blev stor glädje på Tabita när det några dagar 
före jul kom många nya leksaker från Sverige.

I det rymliga lekrummet på andra våningen i 
Tabita var det full aktivitet sedan de fått många 
nya leksaker.

Anca Todea  Iuliana Pop
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English
Yisaac is a three years old boy who 
lives with his mother. He suffers 
from (macrocephaly). He has been 
operated twice before. Once he 
was operated on his back 2 years 
ago. One year ago he was also 
operated on his head. With the 
diagnosis he has, he needs good 
medical care. His mother is very 
poor and cannot afford to take him 
to a good hospital. By saying good 
hospital I mean a hospital with 
adequate resources. 
The first doctors who were atten-
ding to him tried to help him very 
much. After second operation, they 
said that there is nothing more they 
can do for him other than giving him 
a medicine. The mother says the 
medicine that was prescribed for 
Yisac after the operation (unk-
nown) was very expensive and she 
only could afford it after some 
neighbors raised some money for 
the medicine. After getting the 
medicine it was found that the 
medicine also was difficult to give 
him since it was in tablet form and 
he also could not keep the medici-
ne.  
Prior to his second operation about 
a year ago, the doctors said that 
Yisaac after the operation might 
experience fever and seizures. As 
the doctors forecasted, he has 
Since September (2011) been 
experiencing epileptic seizures 
that have escalated.
The mother Fantanesh Meherete 
took therefore Yisac to the hospital 
again on 2012-01-17 and the 
doctors prescribed this time 
Phenytoin tablets 50 mg which is 
even more expensive for her. In 
fact so expensive, that she has not 
been able to buy them. 
If you as a reader find that you are 
interested to help this child to get 
his medicine and also to enable 
him to seek more extensive 
examination at a hospital with more 
human and technical resources, 
which also means a more expensi-
ve hospital, you are welcome to 
send a contribution to HTLI with the 
mark “Get Yisac treatment” to our 
account  Your contribution would 
be a great help to the family and 
very much appreciated.
The mother is very thankful for the 
help receives as Yisaac is listed as 
part of the Sponsorship program 
while waiting for a personal spon-
sor. 
Melaiyan Abdu
Fadder Counsil member and local 
social worker 

Svenska
Yisaac är en pojke på 3 år som 
lever med sin mamma. Han har fått 
diagnosen macrocephaly (förstorat 
huvud). Han har blivit opererad 2 
gånger, senaste gången i sitt 
huvud för ca ett år sedan. Hans 
mamma är mycket fattig och har 
inte haft råd att ta honom till ett 
sjukhus med bra resurser.
Läkarna som har träffat Yisaac har 
gjort sitt bästa för att hjälpa honom. 
Efter första operationen sa läkarna 
att de inte kan göra mer än att ge 
honom medicinering. Mamman 
säger att den medicin, som var 
utskriven för honom, var mycket 
dyr och att hon inte hade kunnat 
köpa den om inte grannar hade gått 
in och samlat pengar till henne. 
Efter att hon hade köpt medicinen 
visade det sig att det var svårt att ge 
honom medicinen eftersom den 
var i tablettform samt att han ofta 
inte kunde behålla den.
Före den senaste operationen 
hade läkarna sagt att Yisaac efter 
operationen troligen skulle få 
känningar av feber och epilep-
siliknande kramper. Precis som 
läkarna, sa har Yisaac fått 
feberkänningar och epileptiska 
kramper, som sedan september 
2011 förvärrats. Yisaacs mamma 
tog honom därför till läkare igen i 
mitten av januari 2012.  Denna 
gång fick hon en annan medicin 
utskriven, (Phenytoin syrup) som 
är tänkt att hjälpa mot hans 

kramper. Denna medicin är ännu 
dyrare, faktiskt så dyr att hon ännu 
inte har kunnat köpa den. 
Om du som läser detta känner att 
du skulle vilja hjälpa Yisaac att få 
sin medicin och även ge honom en 
chans att besöka ett annat sjukhus 
med större resurser (= dyrare…) 
för att få en mer genomgripande 
undersökning och möjligen även 
behandling för sin sjukdom har du 
möjlighet till detta.  Du kan välja att 
bli en sponsor till Yisaacs mamma 
som gör det möjligt för henne att 
kunna skaffa den vård som Yisaac 
så väl behöver, eller/och du kan 
skicka in ett bidrag till vårt 90-konto   
märkt med  ”Ge Yisaac vård” 
Yisaacs mamma är mycket 
tacksam för att Yisaac har fått 
komma med i fadderprogrammet. 
(han står på väntelista för att få en 
personlig fadder)

Lille Yisaac behöver läkarvård

Melaiyan Abdu
 
Medlem av Fadder-
rådet och Lokalanställd 
socialarbetare.

Lille Isaac lider av så kallad vattenskalle och har opererats för ett år 
sedan men behöver en medicin som de inte har råd att köpa.
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när  du upprättar ditt testamente!.

På den rekreations- och lägergård vi är med och projekterar, behövs 
mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att 
göra en bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång 
tid framöver. 
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.  
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra. 
Du kan vara med att ge namn till stugorna! 
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle 
att ge ett namn till en av lägergårdens stugor. 
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att 
uppmärksammas lång tid framöver av de som kommer att bo några dagar för 
rekreation  i dessa stugor. 
Mera information finns på www.htli.org/oasen 

i Lettland 

 

Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan 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. Vi har många barn på listan som 
väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut till ett 
barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn 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 mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 200kr/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 170kr går till omkostnader i Sverige och våra  
projketländer, 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 90 01 15-7.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Inger Lundgren, Hudiksvall
Ann-Christin Andersson, Korskrogen Två trisslotter
Eva Norbäck, Lysekil Två trisslotter
Iréne Seiborg, Växsjö Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter 

Vill även ditt företag vara med att 
annonsera i vår tidning eller göra en 

direktsponsring? Kontakta Janne Bäck 
på 070 5240802 eller janne@htli.org



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den sista april 2012 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

De fyra första vinnarna belönas med någon av 
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 
0650-186 90

Storgatan 23,  Hudiksvall.  0650-10198.         Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00



Bo Eriksson, Hudiksvall, 60 år

Alice Östlund ,Trollhättan, 105 år

Jan Edell, Skepplanda, 60 år 

Ingrid Edell, Skepplanda, 60 år 

Renée Westrin, Hudiksvall, 70 år

Ingrid Edell, Skepplanda, 60 år

Ann Marie Johansson, Hudiksvall, 80 år

Julhälsning i form av en gåva 

till de fattiga har givits till 

Mari & Tony Kandelberg, Tyresö

Vi gratulerar! 
För att 

gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
uppmärksamma nedanstående jubilarer har 

Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsedag, 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 gratulationskort till 
jubilaren.

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till älskad 
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 
minnesblad som ett sista minne från givaren. 

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

 Karin Jonsson, Delsbo

Erik Sundin,  Hudiksvall

Nils Delin, Hälsingtuna, Hudiksvall

Lennart Abrahamsson, Hudiksvall 

Jonny V Wachenfeldt, Bjuråker

Holger Jonsson, Hudiksvall

Sten Persson, Hudiksvall

Sven-Erik Eriksson, Lönnånger 

Bengt Jonsson, Stocka 

Karin Carlsson , Hudiksvall 

Gun Bergström, Tyresö

Karin Månsson, Sveg

Rune Jansson, Hudiksvall

Margareta Olsson, Alfta

Carl Gösta Carlsson, Linköping

Eva Holmberg, Hudiksvall

Exempel på fyrsidigt minnesblad

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

Till Minne Av - 
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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 , och varför inte 
ett barn 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.

fadderbarn

b l .a .  fö r  a t t  kunna  skapa  
sysselsättning och arbetstillfällen 
på hjälporterna. Vi försöker 
decentralisera arbetet, så att alla 
medarbetare kan arbeta helt  
utifrån sina egna möjlighe-ter. Vi 
behöver hjälp med kläd-sortering, 
secondhandförsälj-ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer och organisatörer med 
goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information 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 90 01 15-7

Vi har 90-konto och kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv
12

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, förutom i 
biståndsbutiken Omtanken, 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 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 med-
arbetare som åker ut till 
familjerna 
Du som har ett hjärta som vill 
hjälpa andra människor till ett 
bätt-re 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, 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

värdig tillvaro efter ett långt 
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. Och 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 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i misär 
och inte kan ge sina barn det 
nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadder-program 
kan du bli personligt ansvarig 
för ett barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt 
med familjen genom brev om du 
så önskar. Du kan sk icka 
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 lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 
mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 


