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I en kall tillvaro
Så har vintern kommit över
oss. Med allt vad bekymmer det
för med sig. En del av oss kan
göra oss av med vintern genom
att helt enkelt fara härifrån till ett
varmare land. Det fick jag
möjlighet att göra under ett par
veckor i början av januari.
Tillsammans med mina två
systrar Ann-Lena och Solveig
reste vi på två veckors semester
från vintern för att besöka vår
bror Kjell, som numera tillbringar
vintrarna i Etiopien.
Där hade vi ett fint syskonmöte,
som vi alla fyra tyckte var
fantastiskt. Min bror Kjell och
hans fru Kiros har en liten
snickarverkstad i Addis Abeba
där det tillverkas möbler och
köksinredningar.
Dessutom har de ansvar för
våra fadderbarn i detta område.
Det var mycket intressant att få
se vårt arbete i verkligheten. (Se
reportage på mittuppslaget.)
För oss var det en fantastisk
upplevelse att komma till ett
klimat som mest liknade en
svensk högsommar.
Straxt innan vi reste till Afrika
såg vi på TV, hur en busslast med
asylsökande från Syrien blev
bussade upp till Östersund för att
förläggas på en flyktingförläggning. Men när de väl kom fram
till målet, vägrade de att lämna
bussen och krävde att få återvända till Malmö eller Stockholm.
De menade att det var alldeles
för kallt att leva så långt norrut.
Dessutom hade man hört att
det fanns vargar och björnar i
skogen. Men ska man vara ärlig
så torde väl en flyktingförläggning i en fridfull norrlandsterräng
vara väl så bra som den krigszon
de nu hade flytt ifrån?.
Samtidigt ser vi nu hur fattiga
människor, från Rumänien och
Bulgarien, reser till vintern,
sätter sig i snön utanför våra
varuhus och tigger med hopp om
att någon ska lägga en slant i
koppen eller muggen de har
framför sig. De bemöter Kung
Bores bistra klimat genom att
linda in sig i en filt. Det är, måste
man säga, en stor utmaning att
frivilligt resa till vårt kärva klimat
och tro att man på så sätt kan få
mat till sina barn där hemma i
Bulgarien eller Rumänien. De
flesta barnen längtar säkert efter
sin mamma. De är oftast satta
under farmors eller mormors
beskydd, medan föräldrarna har
åkt till Sverige för att tigga.
Om man stannar till, och under
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tio minuter betraktar en sådan
här tiggare, upptäcker man att
det är färre en av tio förbipasserande som ägnar den minsta
notis åt dessa människor. De
flesta köpglada butikskunderna
passerar utan minsta blick eller
ett enkelt hej. Själv kostar jag
alltid på mig ett litet “hej” som
uppmuntran till dessa arma
människor. Att bara få bli sedd
tror jag är uppmuntrande. Ofta
ger jag dem en tjuga.
Många av dem kommer från
en miljö där ingen vill ha med
dem att göra. Många kan inte
heller läsa och därmed kan man
knappast få ett jobb.
Nu har vi börjat undersöka om
vi kan hjälpa dem på hemmaplan i stället. Flera givare har
anmält att de gärna vill hjälpa
dem där hemma, i stället för att
de ska behöva sitta här och
tigga.
Jag känner några vänner som
är hjälpintresserade men som
menar att de aldrig vill ge till en
organisation som går med
Bibeln i hand. Men var ska vi
annars få våra förebilder och
vår inspiration ifrån? Var ska vi
få våra värderingar?
T.ex läser vi i 5 Mos 15:11
följande: Det kommer aldrig att
saknas fattiga i landet. Därför
ger jag dig denna befallning:
Öppna handen för din broder,
för den fattige och nödlidande
i ditt land.
Om vi kan inse att det är
Kärleken som befaller oss att
öppna handen för din broder,
för den fattige och nödlidande
i ditt land, då är det inte längre
betungande att hjälpa .
Det är det Bibeln vill lära oss,
att se på varanda med Guds
ögon, alltså med Kärlekens
ögon.
Och det är väl ingen som
tycker att det är svårt att ge
något till den man älskar?
När vi var i Etiopien slogs jag
av hur människor som egentligen inte hade någonting alls,
ändå visade varandra största
respekt och hjälpte varandra så
långt de förmådde. Vi borde
kunna göra mer. Att ge en tjuga
till i veckan till
din tiggare gör
dig inte fattigare.
Ha nu en riktigt fin vårvinter
och säg gärna
hej till tiggaren
vid ditt varuhus.
Allan Widarsson

Hjälp Till Liv
International
NyhetsForum.
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informera om program och projekt som drivs av Hjälp
Till Liv International.
Tryckt hos Dardedze, Riga, Lettland
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Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i
Sverige och i våra projektländer, samt inspirera
läsaren att stödja verksamheten.
Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra
för dem.".
Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras,
religiösa tro, sociala bakgrund eller politiska inriktning,
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Välkommen att vara med att göra skillnad!
Copyright © 2014 Hjälp till Liv International
Omslagsbild: De etiopiska kvinnorna har
ett digert abete för att få fram ved till
matlagningen. Om man inte har råd att köpa
på torget får man gå till skogen och hämta .
Bördan väger ca 35 kg och hon har burit
den nedför berget med ca 350 meters
höjdskillnad.
När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens
Sekondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det
mesta av kläderna till våra projektländer. Vi garanterar att kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr
för en kasse.

Öppettider from 1 februari tills vidare.
måndag
14.00 –19.00
tisdag-fredag 14.00 –18.00
lördag
12.00 –15.00
röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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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

Albert & Herbert AB, Hudiksvall
Albins Leksaker, Hudiksvall
A-assistans , Hudiksvall
Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall
Bilelektro AB, Hudiksvall
Bilmetro Lastbilar, Hudiksvall/Ljusdal
Buränge Scoutkår, Iggesund
Café 7:an, Hudiksvall
Comfortbutiken, Hudiksvall
Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall
Fastighetsbyrån, Hudiksvall
Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall
Fors Gummiverkstad, Hudiksvall
Föreningen Högtomts Bönhus, Delsbo
GL Bygg, Hudiksvall
Hudiksvalls plåt & gasol AB, Hudiksvall
Hans Målare, Hudiksvall
Hertz Biluthyrning, Hudiksvall
Hudiksvalls Solskydd, Hudiksvall
Hudiksvalls Tidning
Hudik Tandläkarna
Håstaholmen KB, Hudiksvall
Hälsinglands Sparbank
Hälsokraft, Hudiksvall
Högs Kyrkliga Sykrets, Hudiksvall
ICA Maxi, Hudiksvall

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 2014 och hittills under 2015:

KB Håstaholmen, Hudiksvall
Kjelles AB, Hudiksvall
KS-Fastigheter, Ilsbo
Lisa Hill, Hudiksvall
Nilssons El, Hudiksvall
Nordgrens Åkeri, Hudiksvall
Oil Quick, Hudiksvall
Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall
Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall
Papperhuset, Hudiksvall
Sten Olofssons Åkeri, Delsbo
Sundins El & hushållstjänster, Hudiksvall
Svedman Försäljning, Hudiksvall
Sverige Bygger AB, Hudiksvall
Tallriksfabriken, Strömsbruk
Tandläkarhuset, Hudiksvall
Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall
Tisdag, Hudiksvall
T O Hemprodukter, Iggesund
VibyBuss AB, Arboga
XYZ-maskin AB, Hudiksvall
Tack till:
Sörsia byalag, Betel, Folkets Hus samt Ängebo IK, alla
från Bjuråker, för julgåvan till dagcentret Tabita i
Rumänien
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Intervju med det äkta paret
Karin och Börje Larsson, två
trogna, 80-åriga glädjespridare i
HTLI sedan många år.
När och hur kom ni i kontakt
med HTLI?
Börje: Jag hade känt till Allans
verksamhet i många år när han en
dag ringde upp mig och frågade om
jag kunde och ville vara med och
lasta en långtradare med kläder vid
Norstadepån. Jag svarade ja och
sedan var jag fast i HTLI.
Karin och jag började boka in oss
för klädsorteringen i Norsta. Det var
öppet två dagar i veckan, för att folk
skulle komma dit och lämna kläder,
för vidare transport till de fattiga i bl.a
Lettland och Ryssland. Man betalde
en bestämd fraktavgift för kläder och
skor. Ofta rundade kunderna av den
summa de skulle betala, ganska
rikligt ibland, vilket vi naturligtvis var
tacksamma för Man kunde också
lämna mindre prylar till den anspråkslösa loppis vi hade där. Inkomsten
av den räckte varje år till driften av
Norsta, vilket ju var perfekt.
Om vintrarna kunde det ibland
vara svårt att komma in till lokalen
när det inte var skottat. Kallt var det
också när man kom på vintermorgnarna, men sedan vi fått en takfläkt
installerad blev det fort varmt och
gott, tack vare den stora gamla
kaminen.
Det är ca 7-8 år sedan vi började
hjälpa till i Norsta.

slag och det är roligt. Här jobbar vi
inte ensamma, utan ingår i ett stort
arbetslag med trevliga kamrater i
olika åldrar och nationaliteter, vilket
är berikande. Det är också bra för vi
kan jobba i vår egen takt. När man är
i vår ålder går det mesta litet långsammare och man behöver fundera
litet mer innan man sätter igång.

När och hur träffades ni?
Karin: Jag bodde på Arnön och
Börje i Hovsätter. Hans föräldrar
hade sommarstuga på Stensön. Det
var på dans i Godtemplarhuset i
Hovsätter som det sa klick. Vi hade
känt varandra länge innan dess. Nu
har vi varit gifta i 55 år och hoppas på
många fina år till.

Vad sysslar ni med mest när ni
är i Håsta?
Karin: Jag är ganska mycket i
klädkammaren och sorterar kläder.
Finns det inget där ser jag mig om
och letar något som känns angeläget. Det finns oändligt att välja på. Nu
har Börje och jag sorterat en väldig
massa verktyg, som kommit in till
Snickarboden, så att alla kan hitta
det man behöver för tillfället. Det
svåra blir att lära alla att lägga tillbaks
det de lånat på samma ställe.
Jag har den sista tiden sorterat alla
blomkrukor i den nyöppnade delen
av butiken där de fått den stora plats
de behöver. Det är roligt när man ser
resultat av dagens arbete.
Börje: Du brukar kalla mig HTLIs
hustomte. Jag gör allt möjligt, som
behövs. Nu när det är ordning i
snickarboden kan vi ta in sådant där
som behöver lagas, jag kör ut
färdigsorterade klädsäckar till lagret,
jag har reparerat rullstolar när de
funnits behov, jag fixar olika eljobb
och allt någon ber mig om.

Vi är mycket tacksamma för den
insats ni båda gör för HTLI, inte
bara för det arbete ni utför utan
också för den fina förebild ni är för
våra ungdomar. Vi önskar er
många fortsatt lyckliga år tillsammans.
Renée Westrin /styrelsen

Känner ni att ni gör ett värdefullt
jobb i Håsta?
Börje: Ja absolut! Vi har sett filmer
och bilder, som Allan visat, från resor,
så vi har sett hur eländigt människorVarför ville ni börja jobba i na har det i sin fattigdom. Det
sporrar ännu mer att hjälpa till.
Norsta?
Det kändes fint att ha något
Vad hade ni för yrke innan ni
meningsfullt att göra som pensionär.
blev
pensionärer?
Det var trivsamt och värdefullt att
Karin: Vi jobbade båda på
vara där och möta kända och
okända, som hittade dit. Alla som Strömsbruks AB, jag på Pappsalen,
kom dit och lämnade kläder och som den kallades och Börje, som var
saker var glada och positiva till att de elektriker, jobbade på elverkstaden.
kunde göra en insats för de fattiga När Fabriken lades ner utbildade jag
mig till barnsköterska och jobbade
någonstans i världen.
på dagis tills jag blev pensionär.
I Norsta var det mest klädsorte- Börje fortsatte på samma ställe men
ring och litet loppishandel. Nu har under ny ledning.
vi den här stora butiken på Håsta
Vad sysslar ni med när ni inte är
med betydligt mer omfattande
verksamhet. Hur trivs ni med det? i Håsta?
Vi har en sommarstuga på
I början, när vi var här, saknade vi
Stensön.
Där njuter vi så stor del av
gemytet i Norsta, men nu trivs vi
året
som
vi
kan. Vi har också tre barn
väldigt bra här. Hit kan vi komma
precis när det passar oss, utan att och 9 barnbarn, som vi gärna umgås
bestämma tid i förväg Det finns med.
mycket att göra här av många olika
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Karin Larsson går igenom alla hyllorna med blomkrukor och sorterar
dem efter färg, form och kvalitet.

Börje Larsson är en allt i allo fixare.
Massor med prylar som lämnas in
till försäljning behöver gås igenom
och alltid är det något som behöver
justeras, innan det går ut i butiken
för att säljas.
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Den här lasten fick problem
redan dagen före leveransen. En
tjuv bröt sig in på kontoret och
stal en portfölj med samtliga
tillståndsdokument för leveransen. Därför tvingades vi leverera
allt till Tohmajärvi nära finska
gränsen.
Från januari till april transporterade vi ca 4 ton humanitärt bistånd till
Ryssland med hjälp av min minibuss. Det levererade vi direkt till
fattiga familjer och behövande på
landsbygden runt Petrozavodsk.
I maj blev jag sjuk och tillbringade ungefär en månad på sjukhus.
Under sommaren återhämtade
jag mig från sjukdomen och
började arbeta igen.
Vi hade hoppats få dokumenten
för införsel av humanitärt gods
redan i februari. Men först i slutet
av september fick vi dokumenten
från Moskva.
Så i oktober transporterade vi
resten av den humanitära lasten
från Finland till Petrozavodsk.
Det mesta av materialet gav vi till
psykoneurologiska centret, där
människor med psykiska störningar bor. Det ligger ca 50 kilometer från Petrozavodsk i riktning
mot Murmansk. En del av det humanitära biståndet gav vi till familjer som har barn med funktionshinder.
Tack för er hjälp och stöd.
Trots stora svårigheter lyckades
vi genomföra transporten.

Det här är härbärget, där många
hemlösa får ett tillfälligt boende.
Här är lagret där vi förvarar allt
materiel, innan vi distribuerar det till
behövande.

Vladimir Petrovich Cherkashnev,
saknar ben. Han har just fått en
säck med kläder, med hjälp av sin
son Andrey.

Här är ett par av de hemlösa
männen, som får sin tilldelning av
kläder.

Ovan: Barnhemmet för psykiskt sjuka. Ett par av de anställda gläds över

Roman Gullik, de fina saker de hittar i våra säckar och lådor.
Medarbetare i Ryssland

Nedan: En del av personalen och patienterna vid handikappcentret.

Vår medarbetare Roman Gullik, tillsammans med ett par av pojkarna på
handikappcentret i Petrozavodsk.
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Ett råd till min kära dotter
Lyssna barn, hör på, jag ber
för folk vill inte höra mer
på olydnad, ditt bus och stoj
på skrik och allt du finner skoj.
Så börja strax du nu min kära
att dig självbehärskning lära.
Att alltid få din vilja fram
blir för mor din en stor skam.
När vi ska ut och handla mat

alltid bråk det blir så klart.
När du blir nekad något gott
så släng dig ej på golvet flott.
Sluta upp att sparka, slå.
Ställ dig genast upp, ja stå!
Gå nu lugnt med mor din här
igenom kassan, se, så där.
Nu ska du fråga dig så snällt:
Hur är det mor, hur är det ställt?
Är det så att det är sant
att godis kostar för stor slant?
Ja, mitt barn, det funkar så
att pengarna ska sparas på.

Inget köps som ej är med
på inköpslistan led för led
Beakta även dessa ord
att godis är för tanden mord.
Att sådant äta alltför ofta
får din mun att illa dofta.
Nej, mitt barn, försök förstå
att din mors ord ska bestå.
Ja är ja och nej är nej.
Lyd nu det ! Det hjälper dej.
Emma Mattson

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

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

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK
·
SKOG OCH TRÄDGÅRD ·
FODER & STALLSTRÖ
·
ATV & SNÖSKOTER

·
JAKT & FRITID

·
SLÄPVAGNAR

·
ELSTÄNGSEL & STOLP

·
HÄST & LANTBRUK

·
ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICE VERKSTAD

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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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,

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.

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)

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
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Ännu en gång blev alla våra
fadderbarn inbjudna till julfest vid
vårt kontor i Addis Abeba. Den
Etiopiska kalendern går ju lite i
otakt med vår västerländska och
därför inföll julen den 10 januari.
I strålande solsken samlades ett
50-tal barn och äldre till fest.
Vi hade köpt en kvarts oxe, som
flickorna i köket hade tillrett dagen
innan. Alla fick en stor bit bröd och
en rejäl portion med ris och kött,
något de sällan får hemma. Det är
inte så att det är ont om kött i Addis,
men priset sätter gränsen för vad
man har råd att köpa.
Vi besökare, som kom från det
vintriga Sverige, hade nog lite
svårt att framkalla den rätta julkänslan den här varma dagen,
men julglädjen kunde vi helhjärtat
dela med dem.

Här äter alla med händerna och det
betyder att man måste vara noga
med hygienen . Den obligatoriska
handtvätten sker här med hjälp av
trädgårdsslangen.

Vad händer där borta? undrar de
här pojkarna, medan de ivrigt
tuggar i sig maten.

Kiros och Kjell serverar festmat till
barnen, som ställt sig i en ordnad
Text och bild Allan Widarsson kö och väntar på sin tur.

När festen var slut delade AnnaLena och Kiros ut svenska
vaniljbullar och en påse med
hygienartiklar.

Vad vore en julfest utan ringlekar? Här leker barnen under de äldres spontana applåder och glada tillrop.

På gräsmattan, vid huset där Hjälp Till Liv International har sitt kontor, slog sig ett 50-tal fadderbarn och äldre
ner för att att äta en festmåltid.
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När vi lämnade skolgården ville barnen vinka av oss.

Här är grinden till skolgården stängd och bevakas av
två grindvakter, som ser till att ingen smiter ut. När vi
anlände med bil till porten, kände de genast igen
Kiros och öppnade porten, så vi kunde köra in ända
fram till matsalen.

Dagen efter julfirandet tillsammans med
fadderbarnen, fanns ännu en hel del mat kvar. Av
resterna gjorde vi en n´jera tårta. Det blev en rejält
stor tårta, som vi lastade i bilen och for med till den
kommunala skola, som ligger i det område där de
flesta av våra fadderbarn bor.
De var ca 250 fattiga barn, som inte har möjlighet att
ta med mat hemifrån, som fick njuta av den goda
tårtan.
En lokal bagare sponsrar varje dag skolan med 250
bröd, liknande våra frallor.
De dagar det inte kommer riktig mat på det här sättet
serverar lärarna endast en kopp te till brödet.
Det är naturligtvis alldeles för lite för att magen ska
kunna leverera energi nog till hjärnan för att kunna
lära ordentligt.
Barnen har en blågrön uniformströja, som avslöjar
vilken skola de tillhör. Många hade hål på både tröjor
och byxbakar.
Vi ska se vad vi kan göra i framtiden.Det behövs inga
astronomiska summor för att kunna servera ett sånt
här mål mat om dagen.
Text och bild Allan Widarsson

Taket i gymnastiksalen är, om uttrycket kan tillåtas,
himla högt. Här tränar några 8:e-klassare höjdhopp
över en ribba samtidigt som man gör en kullerbytta på
den för tillfället utplacerade madrassen.

Av överblivet kött från julfesten dagen, innan kokade
Kiros och Taddela woat, (en starkt kryddad
köttfärssås), som här varvas med en rejäl trave n’jera.
Det blev den stora tårta, ca 10 cm tjock och ca 60 cm
i diameter, som barnen fick njuta av.

Matsalen hade 120 matplatser, så när barnen ätit färdigt fick de gå ut för att lämna plats för nästa om gång.
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I början på januari fick två av oss i
styrelsen, Anna-Lena Gustafsson
och undertecknad Allan Widarsson,
tillfälle att göra ett besök hos några
fadderfamiljer i Addis. Vi hade tagit
ett par veckors semester för att
besöka Addis. Det var mycket
intressant och lärorikt för oss.
Man slås av det enorma spannet
mellan fattiga och rika. Med rika
menar jag inte miljonärer utan
snarare en högre medelklass. En
medelklass som har råd med
anställda i både kök och trädgård.
Mellan de fina gårdarna med
relativt vackra "plank" mot gatorna
finns andra "plank" som mest består
av tillplattade plåtar av uppklippta
oljefat. Dörrarna intill dessa gårdar är
endast en enkel korrugerad plåt med
ett hänglås. Där finns en ca 60 cm
bred gångbro, av pinnar från eycalyptes träd, över gatans avloppsdike,
fram till dörren.
De finare gårdarna har smidda
portar med diverse ornament och
konstutsmyckningar. Bakom dessa
portar finns vanligen en vakt som
öppnar när man knackar på och
bedömer om besökaren är välkommen eller inte.
De fattigas bostäder är byggda av
bambustavar med inflätade eukalyptuskvistar, som sedan tätats med
lera. Värmeanläggningen, om man
kan kalla den så, består oftast av den
spis man även lagar mat på, som är
placerad någonstans i det rum, som
sällan mäter mer än 2,5 gånger 3
meter, alltså ca 8 kvadratmeter, men
stort nog för fyra personer.
Värmekostnaden i form av ved kan
nog anses vara blygsam, då den
uppgår till ca. femtio kronor per
månad. Dock behöver de flesta alltid
ved till matlagningen.
De bättre bemedlade familjerna
har hus som är murade med stenblock och är betydligt jämnare vad
gäller inomhusklimatet.
Temperaturen här uppe, på ca
2500 meter över havet, ligger på ca
23 gr dagtid men går oftast ned till 12
grader under natten. Detta gäller
under torrperioden. Under regnperioden, när vi har sommar i Sverige,
sjunker ofta temperaturen till ner mot
6 grader på natten.
Här har vi ca 80 fadderbarn och
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En typisk gatuvy, som visar hur en av våra fadderfamiljer bor. Här finns
ingen bilinfart, bara en smal gångbro över avloppsdiket. Intill till
vänster finns en bättre bemedlad familj, som har murade väggar och
betydligt större rum.

äldre, som försöker leva sina liv.
En avlönad köksflicka tjänar ca.
300 kr / månad och det får då
anses vara en bra lön. Då ingår
vanligen mat och husrum.
En snickare tjänar omkring 3000
birr, beroende på erfarenhet och
kompetens, (motsvarande ca
1200 kr). Ett butiksbiträde tjänar
ca 300 kr. En läkare tjänar ca

Väggarna är ca 5 cm tjocka, sammanflätade av bambu och eukalyptuskvistar, som tätats med lera.

Insidan av huset är, trots all sin
enkelhet, tämligen mysig. Här
samtalar pappan med Kiros från
fadderrådet, som ställer frågor om
familjens situation.

Husets dörr består av en enkel
plåtdörr med en liten skjutregel
som kan låsas med hänglås.
Inbrottskydd är det väl inte att tala
om, men väl en indikation på att
husägaren inte är hemma.

2000 kr / mån, men kan
få dubbelt så mycket om
“hen” arbetar för en
hjälporganistation (NGO,
Non Government Organisation).
Ett telefonabonnemang
kostar endast 3-4 kr per
månad plus eventuella
samtal, som kostar ca 20
öre.
Elkostnaden är ca 25 kr
per månad, men eftersom
man i huvudsak lagar mat
på ved eller gasspisar är
elkostanden i huvudsak
beroende på användandet
av lyse och TV under
kvällstid. Solen går ju ned
tämligen plötsligt, redan kl.
sju på kvällen, i stort sett
lika hela året.
Att hyra ett rum kostar ca
250 kr / månad. Det
betyder att för många
löntagare är det precis
som för många i Sverige,
att halva lönen går till
hyran.
Så ser levnadsförhållandena ut i Addis Abeba och
här finns ett 80-tal av våra
fadderbarn.
Många faddrar har
undrat om inte 100 kr per
månad är väldigt lite- Vi
måste bedöma det hela
utifrån den normala inkomsten för en familj. Har
man tre barn får man
faktiskt lika mycket pengar
till familjen som ett affärsbiträde tjänar. Det är viktigt
att hjälpen blir en hjälp och
verkligen höjer familjens
ekonomiska situation.
Om man får för mycket
pengar är risken stor att
man klarar sig på fadderpengen och avstår från att
jobba och då är det ju
ingen hjälp alls.
Vi besökte lille Yisaks
familj, som vi tidigare berättat om i NyhetsForum.
Yisak har vad vi kallar
"vattenskalle" och får
medicin, som hjälper honom att utvecklas, om än
något långsammare än
andra barn. Han har just
börjat skolan och håller på
att lära sig gå. Han är nu en

glad liten pojke. Han har
nyligen fått specialskor till
stöd för sina fotleder för att
underlätta att kunna gå.
Familjen bor inneboende
hos Yisaks mosters familj.
De bor sju personer (om
jag räknat rätt) i ett hus med
tre små rum, kanske 20
kvm totalt
Yisaks mamma kan ju
inte arbeta när hon har
vårdnaden om lille Yisak,
men hon är bagare till yrket
och tillverkar n’jera, som
hon säljer hemifrån. (se
bilden).
Vi besökte även en äldre
mamma med mycket dålig
syn. Hon har ansvar för sin
16-årige son, som lider av
schizofreni. Ibland blir han
våldsam och slår henne,
men hon vill ändå ha
ansvaret och ta hand om
sitt barn. Även hon bor i ett
lerhus med två rum, kanske
12 kvm effektiv bostadsyta.
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Anna-Lena Gustafsson, till vänster, förståndare på
Biståndscentret i Hudiksvall, samtalar tillsammans
med Kiros Widarsson med lille Yisak och hans
mamma.

Text och bild Allan Widarsson

Bor man trångt måste man ha smarta
möbler. Här är fyra stolar som tar
endast en plats när de inte används.

En av de äldre, som får hjälp från fadder
i Sverige, är den här mamman som har
vårdnaden om sin son, som lider av
schizofreni.
Dessutom har hon så dålig syn att hon
inte kan känna igen en person hon
möter på gatan. Vi beslutade, på
stående fot, att låta henne gå till
ögonläkaren för utredning för att se om
nya glasögon skulle kunna hjälpa
henne.

Lille Yisaks mamma är bagare och säljer
n'jera, Etiopiens nationalrätt, hemifrån.
I ett litet rum, kanske vi kan kalla det
skafferi, stod en stor trave, kanske 40
cm hög, n'jera färdigbakad och klar till
försäljning. Det är ju ett sätt att bidra till
sin försörjning.
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Paul Nemes
Vi träffade Paul genom hans
lärare från skolan. Paul är 10 år
gammal. Han är en blyg och
tillbakadragen pojke, men alltid
med ett leende på läpparna. Han
har fyra bröder.
Innan han börjat komma till
Tabita, brukade han gå till skolan
utan att ha gjorda läxor och
därmed även i avsaknad av
kunskapen. Paul ville göra sina
läxor, men det fanns ingen som
kunde hjälpa honom.
När han kom till Tabita utvecklades han i lärandet. Hans lärare
berömde honom inför klasskamrater för framstegen.
För första gången i sitt liv hade
Paul en speciell fest och en tårta
på sin födelsedag, på Tabita.
I skolan hålls det fest vid olika
tillfällen. Där deltar barnens
föräldrar, men Pauls mor har

aldrig kommer till någon av dessa
festligheter, eftersom hon känner
sig underlägsen andra mammor.
Jag bestämde mig då att själv
gå på en sådan fest. Pauls
ansikte fylldes med glädje, när
han hörde att det fanns någon
som ville komma med honom på
firandet. När Pauls mamma
hörde detta, bestämde även hon
sig för att gå tillsammans med
Pauls bröder. Paul var mycket
glad över att för första gången se
sin mor på en fest. Detta var ett
framsteg för Paul och hans familj.
Tack! Utan er skulle Paul och
andra barn inte kunna få så
mycket glädje !!!

Paul visar upp den fina tårtan där
hans namn tydligt står skrivet med
karamellfärg.

Med kärlek, Anca
medarbetere på Tabita
Pauls liv har blivit roligare och han
får nu hjälp med sina dagliga läxor
på Tabita.

E
n
a
n
n
o
r
l
u
n
d
a
m
u
s
i
k
u
p
p
l
e
v
e
l
s
e
t
i
l
lf
ö
r
m
å
n
f
ö
r
l
ä
g
e
r
g
å
r
d
e
n

B
ä
r
n
s
t
e
n
e
n

i
L
e
t
t
l
a
n
d
Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbyggnaden av
lägergården Bärnstenen.
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
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nya CD-skiva, 15 andliga sånger
till cittra och orgel . Sångerna är
ett urval från vår gamla
sångskatt, några som idag
sjungs alltmera 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.
Eller maila beställningen till
info@htli.org, så kommer skivan
med bifogat inbetalningskort.
Du kan även ringa in din
beställning till vårt kontor på
0650-560100 mellan kl 11.0015.00 på vardagar

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

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK
·
SKOG OCH TRÄDGÅRD ·
FODER & STALLSTRÖ
·
ATV & SNÖSKOTER

·
JAKT & FRITID

·
SLÄPVAGNAR

·
ELSTÄNGSEL & STOLP

·
HÄST & LANTBRUK

·
ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICE VERKSTAD

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14

16
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Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL

Öppet: må,ons,11.30-16.30, To-Fr 11.30-17
Lörd 11.00-14.00

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.
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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.

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Maud Rask Mattsson, Iggesund
Gert-Ove Vikberg, Ockelbo
Ulla Danielsson, Bergsjö
Håkan Persson, Hudiksvall

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Massage och Hudvård
Hudiksvall

www.eco-kliniken.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Tandläkarhuset, Bankgränd 2, 82443 Hudiksvall
Tfn 0650-181 50
Fax 0650- 18159
info@tandhuset.se www.tandhuset.se

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592
20

wwww.forsgummi.se

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 april 2015 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Leveranser under 2014
2014

Totalt statistiskt värde för 2014

60
ton

1,56 milj

13.0

325.000

9,0

250.000

Jan

Kläder till Petrozavodsk i Ryssland

Feb

Möbler, kläder och loppisprylar till Lettland

Maj

Kläder och loppisprylar till Bulgarien

10.0

220,000

Jun

Kläder och möbler till Zilupe, Lettland

4,5

90.000

Sep

Kläder och möbler till Zilupe, Lettland

11,0

280.000

Nov

Kläder och husgeråd till Erbil i Kurdistan

9,5

345.000

Dec

Julklappar, möbler och kläder till Lettland o Rumänien

3,0

50.000

Vi är fastighetsmäklare som mäklar alla typer av fastigheter och företag över hela
landet med 20 års samlad erfarenhet.
Låt hjärtat vara med att välja din mäklare: Om Du avslutar en affär med
oss drar vi av 1000 kr, som oavkortat går till HTLI:s arbete bland de fattiga!
Mäklaraktörerna Sverige AB, 070-669 38 63
rolf.e.ekstrom@telia.com
Rolf Ekström, Södra Kungsgatan 42, 802 52 Gävle
026-65 20 20, www.maklaraktorerna.se
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Elsa Holmqvist

90 år

Landeryd

Karin Lindgren

90 år

Uppsala

Erik Furtenback

85 år

Hudiksvall

Leona Furtenback

80 år

Hudiksvall

Marianne Andersson

80 år

Bjuråker

Arne Edström

80 år

Bjuråker

Margit Björk

80 år

Delsbo

Bror Andersson

75 år

Hudiksvall

Sten Kardell

75 år

Jättendal

Ingrid Hådell

60 år

Hudiksvall

Peter Vaggelyr

50 år

Skänninge

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

Till Minne Av Göran Mickelsson,
Roland Engström,
Astrid Gustafsson,
Sören Brandt ,
Ingrid Löjdström,
Sven Frank,
”Silver” Bengt Eriksson,
Inga Collinder Skytt,
Olle Magnusson,
Eivor Björs,
Emil Stenros,
Maud Thavelin,
Lennart Bruus,
Ally Lindfors,
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- 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, Serbien
och Afgha-nistan 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
vår second och Biståndsbutik på
Håstaholmen. Ingen annan form
av ersättning betalas för den tid
man lägger ner i detta arbete.
Ersättningen består i gengäld
av glädjen över den tacksamhet
man möter hos de människor vi
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan

www.hudiksvallssolskydd
Håstaholmen
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

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.

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 hjälpinsatserna, bl.a. för
att kunna skapa syssel-sättning

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
eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

