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Fattigdomens resa till Rumänien var de överens om
att HTLI:s viktigaste framtida uppgift
dilemma.
Vi lyssnar med vemod på
nyheternas rapporter. Det är
självmordsbombare, inbördeskrig,
och ständiga flyktingströmmar. Vi i
vår “lugna” del av världen kan inte
föreställa oss vad denna oroliga
livsform innebär.
När man inte har en aning om vad
som ska hända dagen efter, om man
fortfarande lever eller inte, hur ska
man då kunna planera en framtid?
När ovissheten blir alltför stor tar
många risken att gå ombord på en
flyktbåt som förhoppningsvis kan
anlöpa Grekland utan att kapsejsa.
Man är desperat. Man vill kunna
rädda sina barn och rykten cirkulerar
om att man är välkommen till
Sverige, ett land långt borta där allt
är så bra och alla får uppehållstillstånd.
Många fattiga från Rumänien och
Bulgarien har fått EU-privilegier så
att det numera är möjligt för alla EUmedlemmar att åka till Sverige och ta
ett jobb. Men den bistra verkligheten
är att de som kommer till ett annat
land, mycket sällan kan få ett jobb
som de kan försörja sig på, mest
beroende på bristande utbildning
och språkkunskaper.
I veckan som gick såg jag bilder på
TV ifrån Stockholm, där små
kåkstäder börjar byggas upp av
rivnings-material m.m. På dagarna
kan ? sedan gå på stan och tigga.
Det ger i alla fall pengar till maten och
det är mer än man kan tigga ihop i
sina hemländer. Kanske är det för
många tiggare på gatorna i
Rumänien eller är det så att man ser
ner på dessa människor som tigger,
så att man helt enkelt nonchalerar
deras rop på hjälp. Naturligvis är det
så, att det är färre som kan dela med
sig i dessa låglöneländer, men min
erfarenhet är att det mycket handlar
om attityden till de fatta, främst till
romer.
Vid vår senaste julklappsresa till
Rumänien gjorde våra “tomtar”
besök hos romska familjer. De
upplevde en alldeles speciell känsla
när de mötte dessa barn och fick se
deras livsvillkor. Det är utan tvekan
så, att det samhälle de lever i inte
alls bryr sig om sina fattiga invånare.
Livsvillkoren för en av dessa familjer
visade tydligt att samhället mest ser
dem som parasiter. De är sex
personer som bor i ett 12 kvadratmeter stort betonghus med jordgolv
och utan vatten och el. En sådan
barnfamilj borde erbjudas en dräglig
bostad, så att barnen kan få en
chans att studera. Men trots dessa
förhållanden kunde barnen uppvisa
enastående betyg i sina ämnen i
skolan.
Så ur den synvinkeln finns inget
hinder till att de en dag ska kunna få
en bra utbildning och därmed slippa
leva i fattigdom. Men frågan är, om
de någonsin kommer att erbjudas en
möjlighet att gå en högre utbildning.
När våra "tomtar" kom hem från sin
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är att utveckla fadderarbetet, så att vi
kan hjälpa fler barn fram till en bra
utbildning. Alla vet att det är den
bästa garantin för ett liv utan
fattigdom.
För barnen i dessa fattiga familjer har
vi en stor utmaning i att ge dem en tro
på sin förmåga och en tro på att det
även är möjligt att få ekonomisk hjälp
till studier på högskola. De här
familjerna har sällan siktet inställt på
högskolestudier, dels beroende på
att de saknar referenser till sådana
yrken, då de inte känner någon i den
yrkeskategorin, men även för att de
saknar tro eller hopp om att de en
dag skulle få råd att genomföra en
sådan utbildning. Hittills har vi haft
förmånen att hjälpa fram ett tiotal
ungdomar till högskoleexamen.
Våra fadderråd har därför fått i
uppdrag att tidigt uppmuntra barnen
att satsa på skolan och ge dem insikt
i att det faktiskt finns en framtid även
för dem att ge barnen en chans att
börja drömma och hoppas på ett yrke
som tar dem ur fattigdomen.
Jag har träffat ungdomar som inte
ens haft fantasi eller förmåga att
drömma om ett högskoleyrke.När till
och med fantasin sätter stopp för
framtidsdömmar är det svårt att
förvänta sig några större ansträngningar till att söka en utbildning, som
leder bort från fattigdom.
Man har växt upp i fattiga
förhållanden och vill därför fort ut och
tjäna pengar för att få ett eget liv.
Många av dess åker till England eller
Sverige och tror att deras ungdomliga styrka ska ge dem framgång. Men de flesta återvänder dock
hem fattigare än de var när de for.
Det är dessa människor som bygger
kåkstäder i Stockholm. Det är de
som kommer till stadsmissionens
gatukök för att få lite mat.
Några får dessutom hjälp av svenska
myndigheter att lämna vårt land och
återförs tillbaka till Rumänien, där de
är tillbaka på ruta ett i livets spelplan.
Låt oss hjälpas åt att ge dessa fattiga
en utbildning så de kan få värdiga
arbeten och bli en resurs för
samhället.
Låt oss göra som Jesus sa:

Matt 5:40-41
Om någon vill
processa med dig för att få din
skjorta, så ge honom din mantel
också. [41] Om någon vill tvinga dig
att följa med en mil i hans tjänst, så
gå två mil med honom.
Med andra ord: Om någon vill ha
hjälp till mat under skoltiden, ska vi
även erbjuda hjälp hela vägen till en
fullvärdig utbildning.
Tack för din hjälp i
detta viktiga arbete.
Allan Widarsson
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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 2013 och hittills under
2014:

Albins Leksaker, Hudiksvall

Hudiksvalls Tidning

Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall Håstaholmen KB,
Hudiksvall
Bilfirma Thony Larsson, Hudiksvall
Hälsingesylt, Gnarp
Bilmetro Lastbilar, Hudiksvall/LjusHälsinglands Sparbank
dal
Hälsokraft, Hudiksvall
Café 7:an, Hudiksvall

Nordgrens Åkeri, Hudiksvall
Oil Quick, Hudiksvall
Olle Anderssons Bilverkstad,
Hudiksvall
Olle Edhs Tvätt-& Kylservice,
Hudiksvall

Comfortbutiken, Hudiksvall

Högs Kyrkliga Sykrets

Papperhuset, Hudiksvall

Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall

ICA Maxi, Hudiksvall

Sten Olofssons Åkeri, Delsbo

Erikssons Bageri, Iggesund

Intersport, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

Jannes Golv, Hudiksvall

Svedman Försäljning,
Hudiksvall

Fagerströms Karamellfabrik,
Hudiksvall

KB Håstaholmen,
Hudiksvall

Tandläkarhuset, Hudiksvall

Fors Gummiverkstad, Hudiksvall

Kjelles, Hudiksvall

Tandläkarna Ström & Jonsson,
Hudiksvall

Fören. Högtomts Bönhus, Delsbo

KS-Fastigheter, Ilsbo

GL Bygg, Hudiksvall

Manuffen, Hudiksvall

T O Hemprodukter, Iggesund

Hans Målare, Hudiksvall

Mickelssons Frukt & Grönt,
Hudiksvall

Tollstedts Begravningsbyrå,
Hudiksvall

Nilssons El, Hudiksvall

Växthuset, Hudiksvall

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall
Hudiksvalls Solskydd, Hudiksvall

Tallriksfabriken, Strömsbruk

Tisdag, Hudiksvall

Siv Holm och Ivan Hedin
njuter av kaffe och bakelse.
Jättegott!

Det var trängsel i butiken ...

Evin, nio år, bjöd alla gäster
på bakelse. Här serverar hon
Lillemor Friberg.
... med massor av julprylar.

Göran Uhlin letar bland
skivorna.

Släktträff vid uppackningen.
Morfar/morbror Allan, Märta
och Ellen.
Tanja sorterar kläder som
kommit in.
Pernilla Lindström från
Lindefallet köpte skidor åt
sonen.

Gerd Strömberg vann både
1a och 2a pris i lotteriet.

Gamla vännerna Astrid Widarsson
och Jonnie Ström har alltid trevligt
tillsammans.

Ulla hade fullt jobb i kassan.

Kaj Andersson har köpt
en originell fågelholk.
Anneli visar upp ett av
julfynden som fanns att
köpa.

Text och bild :
Rene Westrin

Karin och Börje, trogna volontärer,
sköter markservicen med glädje.

Även i år kan Du skänka bort
aktieutdelningar från börsnoterade
aktier skattefritt. År 2007 var första gången
aktieutdelningar kunde ges bort utan skatte-

avbränningar.
Om du ger aktieutdelningen till en ideell
organisation går den oavkortat dit.
Här är ditt tillfälle att ge en gåva till de fattiga
utan svinn.
Gåvor du ger till vår fadderverksamhet går i sin
helhet till verksamheten i det land du valt att
hjälpa.
Behåller du utdelningen själv går 30% bort i
skatt. 100 kr efter skatt blir 143 kr om det ges
direkt till vår organisationen.
Blanketter kommer att finnas på Swedbank och
finns dessutom på vår hemsida.
www.htli.org/2051.doc
Blanketterna måste undertecknas och lämnas
in på bank där man även måste legitimera sig.
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbygg-naden av
lägergården Bärn-stenen.
Lägergården ligger ca 35 km
från Daugavpils i Lettland och
dessutom inte så långt från den
Vitryska gränsen.
Björn har valt att låta hela
inkomsten från skivan gå till
investeringen i lägergården
“Bärnstenen”.
Lägergården har under sommaren fått bl.a. elström
inkopplad.
Vatten och avplopp är under
projektering och för detta behövs
stora summor pengar.
Under sommaren har det hållits
ett 10-tal veckolånga läger på
lägergården för barn och
ungdomar i alla åldrar . Deltagare
har varit olika grupper från både
Daugavpils och Vitryssland.

Björn Swenberg sjunger, på sin
nya CD-skiva, 15 andliga sånger
till cittra och orgel . Sångerna är
ett urval från vår gamla
sångskatt, några som idag
sjungs alltmnera sällan.
Skivan kostar 80 kronor plus
porto 20 kr och distribueras
genom HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att
skicka 100 kr till vårt plusgiro
900115-7 eller bankgiro 9001157 och skriva BjörnsCD som
referens, så kommer skivan med
posten i god tid före jul.
Eller maila beställningen till
info@htli.org, så kommer skivan
med bifogat inbetal-ningskort.
Du kan även ringa in din
beställning till vårt kontor på
0650-560100 mellan kl 11.0015.00 på vardagar

Välkommen till föreningens årsmöte
söndagen den den 30 mars, kl 14.00 på
Håstaholmen Biståndscenter.
Vi visar bilder från våra senaste projekt och berättar om både dåtid
och framtid.
Sedavanliga förhandlingar enligt stadgarna. Alla betalande
stödmedlemmar har rösträtt på mötet.
Åsmöteshandlingar finns tillgängliga på www.htli.org senast två
dagar före mötet.
Alla som är intresserade av att hjälp de fattiga är mycket varmt
välkomna.
Fika serveras till självkostnadspris.

Kom och hitta Din uppgift - de fattiga behöver din hjälp!

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
För att färdigställa den här rekreations- och lägergården i Lettland, som 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 och 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 Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

Din egenvårdsbutik
som tänker med hjärtat
Fyren Storgatan 24, Hudiksvall
Tel 0650-14260

Bästa lösningar inom takreparationer,
fasadrenoveringar, husdräneringar samt
mycket annat.
Kontakta HälsinTjänst för offert
www.intjanst.nu eller tel. 0767860217
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Se här några läsares omdömen:
"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till
skratt och tårar. DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en
imponerad HTLI- medarbetare.
*********************
Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna
boks huvudperson är i många stycken en ny och
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en
spik". Ove Aronsson
*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen”
är en bok man blir glad av. Av flera skäl .
Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
Man möter en optimist. För honom finns det egentligen
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde
under en inte helt lätt uppväxt.
Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan
uträtta mycket.
En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det
dyker en hjälpande ängel upp.
Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om
en man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

SÅ KAN DET GÅ …...
Man blir faktiskt väldigt berörd........
Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås, köpa en Coca cola och
sen gå ner med det på Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man,
som sitter på muren om kvällarna och säljer krims-krams. Han är så
tystlåten och inte alls på-trängande, så jag har funderat ibland om han
får sälja något alls. Jag köpte 2 armband för 3 Euro och gav honom 2
Euro mer i stället för att pruta, som han väl annars mest är van, samt
bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad. ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
( Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under vintertiden)

Rättelse av fakta efter begäran av Birgitta Norberg:
På sidan 211 i boken ”Händelser på vägen” står det skrivet: ”Men år
2006 när Hjälp Till Liv International fått sitt 90-konto föreslog
Birgitta att vi skulle slå ihop våra påsar och arbeta tillsammans”.
Efter noggrannare kontroll av protokoll och artiklar bör ovanstående
text hellre ha skrivits enligt följande:
Men i början av år 2006, när Hjälp Till Liv International på allvar
började undersöka möjligheterna att få ett 90-konto, inleddes
ingående samtal med företrädesvis Arnold, men även med
Birgitta Norberg, om vilka för- eller nackdelar det skulle kunna
innebära om vi slog ihop våra påsar för att arbeta tillsammans”.
/ Allan Widarsson

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
intäkterna går till de
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.
När du köper den här boken ger du ett mål
mat till ett barn under 1-2 månader.
För den som själv deltagit i några av HTLI:s
resor finns mycket att minnas och känna
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.
Boken kan beställas via medföljande inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17

Larsvägen 6, 824 34 Hudiksvall, Tel 0650-12586
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Varje år gör vi julklappsresor till
Lettland och Rumänien. Det är
oftast olika chaufförer som får
agera jultomtar och få förmånen att besöka några av de
fattiga familjer som får paket
från sina faddrar i Sverige.
I år blev det Anettie Danielsson,
en av våra volontärer, som tillsammans med två andra damer
tog sig an tomterollen.
Så här berättar hon:

Resan till Rumänien
3-16 december 2013
Anettie Danielsson

av

Jag fick chansen att följa HTLI till
Rumänien för att i huvudsak
dela ut julpaket till fadderbarn
och andra behövande. Vi var ”tre
damer” som åkte med en stor
paketbil från Hudiksvall till
Reghin i Rumänien.
Det var en resa som kom att etsa
sig in i mitt inre, med allt som vi
fick uppleva.
Jag blev ömsom betagen,
ömsom arg, -lessen och glad till
tårar i olika sammanhang.
Vi körde genom underbart
vackra landskap på smala raka
asfaltsvägar, där husen var tätt,
tätt byggda efter varann i byar
längs vägen. Inga trottoarer
fanns, bara diken för regn- och
avloppsvatten.

En härlig upplevelse var när en
herde med hela sin fårskock tog
sig igenom en stad med tät
biltrafik …. hur naturligt som
helst.
Kul att uppleva var också den
service de hade på bensinstationer och verkstäder. Dom arbetstillfällena har vi tagit bort i
Sverige … ett vansinnigt tilltag
tycker jag.

vid dessa tillfällen, var enormt
rörande.
HTLI:s medarbetare i och omkring Reghin, gjorde ett fantastiskt jobb med att få ut paketen
till de behövande varje månad.
Det är ju ett jobb de utför året
om, att se till att fadderfamiljerna får den hjälp dom behöver, i
form av pengar, mat och kläder
mm.

Roligt var också att komma till
Tabita (barnens hus) i Reghin,
och se vad HTLI har åstadkommit där. Att få se dessa glada och
väluppfostrade barn, be för sin
mat, äta med otrolig aptit, göra
sina läxor och hjälpa varandra
med dem, var en upplevelse.
Det var ordning och reda .
Juliana, som lagade maten och
Ankutscha, som tog större delen
av aktiviteterna med barnen,
gick verkligen in för sina uppgifter med tålamod och glädje.

Det som gjorde mig gladast på
resan var att se barnens, ja även
de vuxnas glädje, när ”tomten”
kom.
Det mest chockerande var att
se hur eländigt en del bodde,
utan varken vatten eller el.
Vi i Sverige skulle inte låta våra
djur ha det på det sättet.
Det jag tror man kan jobba
vidare på, vore att ge mer
”verktyg” till dessa människor,
för att kunna odla sin egen mat
och förbättra sitt boende.
En önskan vore ju att kunna
påverka både medel- och
överklassen i Rumänien att
själva hjälpa sitt eget folk.

Vi åkte till byar runt Reghin med
paket, som vi hade med oss till
fadderfamiljerna. Vi tog många
kort på hur de bodde och levde
och deras otroliga glädje över att
vi kommit till dom. Den glädje
som både dom och vi upplevde

Jag vill tacka för att jag fått följa
på denna resa och att få vara en
del av HTLI
/ Anettie

Det vi fick uppleva var en mix av
nutid och dåtid, en salig blandning av nya bilmodeller, vagnar
med trähjul lastade med majsblast – dragna av oxar…. och
långtradare i massor.
Den stora kontrasten, där
moderna köpcentra kändes som
hemma, medan det på parkeringen utanför gick fattiga
kvinnor med barn och tiggde
envist, gjorde mig så lessen.
Byarna och folket påminde om
en tid för 100 år sedan.
Människor log och vinkade till
oss.
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Julklapparna samlas in och sorteras i Håsta, bärs fram av Anna-Lena, prickas av
av Allan , bärs ut av Mats .....
....för att slutligen stuvas in
i bilen av Per-Gunnar.

Mukyuo och Annelie fyller
karamellpåsar som ska lastas.

Tre glada Damer har installerat
sig på färjan till Polen.

“Tre Damer”,Renée, AnnaLena och Anettie klara för
avfärd.

Ulla Lander och Anders Wahlund
fyllde på med paket i Tierp

Cissi Löfgren i Årsta lastade det
sista paketet, sen var det fullt.

En av många underbara vyer över
berg och dalar.
De jättestora frukostkorvarna blev
en bra lunch på vägen.

Renée fick en välgångshälsning stax innan
avfärd.. med en
skyddsängel !

Gregory och Paula, våra medarbetare i
Sighetui Marmatiei, bjöd på middag och
nattlogi.
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Lilla Tabita fick ta emot julklappen
från sin fadder i Hudiksvall.
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Häststopp i trafiken

Backe upp och backe ner på
slingriga bergsvägar i de
Karpatiska bergen.

Attila Tooth, vår medarbetare och
fadderådsansvarig i Reghin, med sin
fina familj, bjöd på god mat, trevlig
samvaro och intressant information .

Vallhund med sina får på
hemväg genom stan.
Ett besök som berörde när Renée
togs emot av "sin" pensionär. Dorin,
vår tolk och ledsagare gladdes med
oss.

Då och då dök det upp en hel by på
bergssluttningarna.

Anna-Lena och Anettie köpte mat för
fadder-pengar till familjen som bor i det
här "huset" med 5 barn, hundar, höns och
grisar.
Anna-Lena fick också
tillfälle att träffa "sin "
familj och lämna julpaket.
Härligt, varma raggsockar fanns det med,
som David visar upp.
Alexandro, en av vår medarebetare i Reghins fadderåd, är professionell fiolbyggare.
Han nöjer sig dock inte
med det utan bygger
dessutom fioler på sin
fritid i en liten skrubb på
endast på 2x2 m.

Text och bild “Tre Damer”,
tjänstgörande tomtar 2013,
Anna-Lena Gustafsson
Renée Westrin samt
Anettie Danielsson.

13

..T
a
b
i
t
a
i
R
e
g
h
i
n
Vi besöker Maria, som var kokerska de
första åren, Dumitru, som är ekonomichef och sonen Otso, som har startat
en HTLI-filial i Spanien.…………...

Juliana är kokerska
och Ankutscha tar
hand om barnen på
olika sätt.
Sångstund i Lekrummet med Akutscha.

Snart har alla barnen fått sin mat vid
matbordet……...

Bilder Tre Damer
Text Renée Westrin

…. då blir det bordsbön för både stora och små, då man tackar Gud för maten. För de
här barnen är det annars inte självklart att det finns något alls att äta.

När maten smakar bra vill man gärna hämta mera.
Man bör betänka att denna måltid är dagens enda
måltid innan de återvänder hem till sina fattiga
förhållanden.
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Barnen blev fascinerade när Renée hjälpte
dem skala apelsin med hjälp av en kniv!!
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Renata Grama 12 år, skrev otroligt vackert.
...och målning för de yngsta.

Denne unge man satt djupt
för-sjunken med sin mosaik
som han gjorde av äggskal.
Här pluggas det matte. Det är inte så lätt
med så många kompisar omkring sig.

En av de lyckliga som fått
sin ryggsäck
Barnen trängdes runt Renée för att
få skriva sina namn i hennes bok.
De skrev så vackert.

Julavslutning. Barnen sjunger och läser dikter
för Otso, som kommit från Spanien med var
sin ryggsäck åt alla

Melinda Grama har fått sitt
julpaket från sin fadder.

Det var spännande att öppna sin ryggsäck.
Många glada utrop hördes.
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Totalt kunde vi notera en
försäljning på 1,2 miljoner under
2013, vilket var nästan dubbelt
mot vår budget.
Nettoresultatet har vi utnyttjat
efter bästa förmåga men vi ser att
vi behöver effektivisera verksamheten ytterligare.
Vi har inte sparat till något större
kapital utan använt varje krona till
att tillfredsställa behoven vid våra
utländska projekt men även de
lokala behoven hos vår personal.
En stor del av personalen har
under året utgjorts av personer
med olika behov och olika
förutsättningar. Många har
kommit som praktikanter från
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och migrationsverket
men även personer i samhällstjänst har arbetat hos oss.
Vi tycker att för de människor, som
hos oss fått en meningsfull tillvaro
med fasta rutiner, lever vi väl upp
till namnet Hjälp Till Liv.
Vi kan även vara glada för gott
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som har uttryckt sig
mycket positivt och är tacksamma för de uppgifter vi kan
erbjuda ortens människor, som
t.ex behöver en praktikplats.
(Se artikeln på nästa sida .)
Tyvärr kan sällan ett arbete
utföras väl utan att det kostar en
del pengar. Så har det även varit
för oss. Men lyckligtvis har Håstaholmen Biståndscenters goda
resultat varit den största orsaken
till att vi kunnat hjälpa så många.
Totalt har det rört sig om ca trettio
personer som har eller har haft
tjänst på Biståndscentret. Av dem
är idag nio personer anställda av
oss i huvudsak genom lönebidrag
från arbetsförmedling och försäkringskassa. Dessutom har vi ett
tjugotal trogna volontärer, som
hjälper till med sortering och
hantering av biståndsmaterial.
Dock har vi på egen bekostnad
bokstavligt talat räddat huvudet
på en flykting som utvisats till
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I samband med Håstaholmen Biståndscenters ettårsjubileumet den 16
november, visar styrelsen i HTLI stolt upp ett dokument som visar att
butikens omsättning för årets 10 månader passerat 1 miljon.
All behållning har gått till att hjälpa människor.
Från v. Anders Trolin, Anna-Lena Gustafsson, Allan Widarsson, Renée
Westrin samt sittande Astrid Widarsson.
Suppleant Kristofer Falkevall saknas på bilden.

Afghanistan. Genom sin anställning hos oss kan han nu försörja
sig själv och sin familj och är därför
inte akut hotad av utvisningens
omedelbara verkställning. Men för
honom får vi ingen ersättning från
svenska samhället.
Ett stort tack till
alla er som på olika sätt bidragit
till vårt fantastiska första år i
Biståndsbutiken.
Du som jobbar
här eller har jobbat här, du som
har skänkt saker
och kläder i
stället för att
kasta dem och

du som har handlat här;
— ni har alla bidragit till att fylla
fattiga människors behov av
omsorg, mat och kläder.
Styrelsen

Intervju med Josefin 27 år, anställd på Håstaholmen Secondhand-och Biståndscenter.

När började du jobba här i
Biståndscenter?
-— I oktober 2013 på heltid.
Vad sysslar du med på
arbets-platsen?
— Jag står i kassan, packar
upp loppisgrejer som kommer
in, följer med på transporter
och hjälper till där det behövs
för övrigt.
Hur hamnade du här?
— Det har varit en ganska
krokig väg hit.
Efter 2 ½ år på gymnasiets
han-delslinje hoppade jag av,
fast jag
hade fina betyg. Jag ville jobba
och tjäna pengar. Jag bodde i
Flen och jobbade på GB-glass i
2 år. När jag var 21år fick jag
sluta. Det hade blivit mycket
festande, som inkräktade på
jobbet. Jag fick hjälp av "soss"
till hyran, men använde pengarna till droger i stället. Då
blev jag vräkt och flyttade hem
till pappa. Där kunde jag inte
dölja mitt missbruk. Det var
bra, för pappa hjälpte mig, så
att jag kom på behandlingshem
i Hälsingland. När jag ansågs
vara OK åkte jag hem till pappa
igen och trodde att jag var frisk.
Tyvärr var det inte så. Jag
trillade dit igen. Men jag åkte på
en ny behandling, för mammas
och pappas skull men också för
min egen skull. Efter den kände
jag att jag inte ville resa hem till
Flen till det gamla, dåliga livet
igen, så jag stannade i
Hälsingland. Nu hade jag en
fin pojkvän. Vi flyttade ihop i en
lägenhet. Jag var rädd att jag
skulle bli så stressad av ett
normalt liv och trilla dit igen, så
jag vågade inte gå ut. Jag gick
endast på AA-möten.

Till slut sa pojkvännen till på
skarpen att jag måste göra
något vettigt. Han följde mig till
Arbetsförmedlingen.
De rekommenderade mig till
HTLI, där jag träffade Allan på
en intervju och välkomnades
hit.
Hur trivs du här med dina
uppgifter?
— När jag har hört och sett hur
mycket vi har sålt i butiken
känner jag en stolthet över att
jag varit med och plockat fram
mycket grejer, stått i kassan
och tagit emot betalning. Jag
känner att jag bidragit till att
hjälpa många människor till ett
litet bättre liv, fast jag aldrig
träffat dem.
Jag tycker att det är så fint gjort

av er, som är arbetsledare här,
att ni tar emot oss fast ni vet att
vi har olika sorters bakgrund
med skiftande problem.
Vad har du för framtidsdrömmar?
— Jag har inte kommit så långt
i mina tankar än. Jag lever i
nuet och är glad för varje bra
dag. Jag ska fullfölja gymnasiekursen så jag får en riktig
examen, för jag inser nu att det
är oerhört värdefullt för min
framtid.
Tack för att du ville dela med
dig av ditt liv!
Vi i HTLI önskar dig allt gott i
framtiden! Vi tror på dig!
Intervju av Renée Westrin
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Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL
Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14
Tel 0650-31900
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Beställ dessa vackra vykort och stöd
Open Doors arbete för de människor
som är förföljda på grund av sin tro.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund
eller förening.
Open Doors målsättning är bland
annat att: Stärka och uppmuntra
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje
månad med en lista över de länder där
förföljelsen är som värst.
Besök gärna Open Doors svenska
hemsida www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort
stöder du Open Doors arbete. All
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:
Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall
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Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592

wwww.forsgummi.se

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri

PROFIL & ARBETSKLÄDER PRESENTREKLAM
EGET TRYCKERI
SKYLTAR DEKALER
FORDONSDEKOR MÄSSMATERIAL
Hudikprofil AB
Norra Industriv. 3
824 34 Hudksvall

Charlotta 073-5464846
Tel/Fax 0650-18420
Mail: charlotta@hudikprofil.se
Hemsida: www.hudikprofil.se

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

Vill även ditt företag vara med att
annonsera i vår tidning eller göra en
direktsponsring? Kontakta Anders Trolin
på 0768036442 eller info@htli.org

Auktoriserad service för

Hyundai
SAAB
Suzuki
BMW
www.bilelektro.se
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Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Ing-Marie Hedblom, Hudiksvall Två trisslotter
Ingrid Englund, Bergsjö
Centrallab./personal, Hudiksvall
Berit Merum , Blåviksjön

Rätt lösning ser ut så här:

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Leveranser under 2014
2014
Jan -14

Totalt för 2014
Kläder till Petrozavodsk i Ryssland

Djupegatan 15,
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12,0
ton

0.300 milj

12.0

300.000

824 50 Hudiksvall, 0650-17550
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Marta Högström

80år

Hammerdal

Kerstin Ivarsson,

75 år,

Säffle

Elsa Alcén

75 år

Hudiksvall

Margareta Johanssson 70 år

Hudiksvall

Ruth Eriksson

70 år

Hudiksvall

Lennart Rosdahl

70 år

Arboga

God Jul hälsning till Marie Ekenstaf,
Mariefred

Till Minne Av Marjaana Jonsson,
Claes Olofsson,
Anna Skoglund,
Harry Sjödin,
Marianne Tollander,
Berne Bergström,
Axel Larsson,
Karin Öhman,
Bernt Svedman,
Marianne Dahlgren,
Karin Öhlander,
Lennart Berglund,

Sävedalen
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Bjuråker
Delsbo
Enånger
Gårdskär
Njutånger
Rogsta
Sexdrega
Delsbo

Vi gratulerar Edlings Revisionsbyrå till sitt
40-årsjubileum och tackar samtidigt för den
generösa gåva vi fått mottaga till förmån för
Tabita, Barnens hus i Rumänien.
Styrelsen

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

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.

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 0702138771
eller email till renee@htli.org

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771
eller email till renee@htli.org

Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

Exempel på framsida av fyrsidigt
minnesblad
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Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien, Lettland, Ryssland,
Littauen, Bulgarien och Afghanistan där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina barn
det nödvändigaste, mat och
kläder. Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt
ansvarig för ett barn och ändra
på detta.
För c:a 100-200 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 lever I en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har en

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
våra biståndsbutiker, Omtanken
och Håstaholmen Biståndscenter.
Ingen annan form av ersättning
betalas för den tid man lägger ner i

mycket låg pension. Här får du
möjlighet att hjälpa en äldre till en
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
ingen möjlighet att studera på
grund av den ekonomiska
situationen. Vi vet att utbildning alltid är 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
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.

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 människornas 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
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 hjälp-insatserna, 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, secondhandförsäljning. 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 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

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
Tel: 0650-10454

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

