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Etiopienfrågor.
 

Annonsansvarig:  Erik de Pablo, tel 0703729861
Annonspris: 850kr / åttondels sida (88x66 mm)
Köp 4 betala för 3 med pris 2550/åttondel sida  
Org.nr.: 887501-2687
Bankgiro: 900-1157 
Plusgiro: 900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Bankkonto direktinsättning: 81299 43 131-144-8
Epost: info@htli.org
Tel/fax: 0650-560100 / 0705360431
Hemsida:   www.htli.org
Stödmedlemsavgift:  250 kr / kalenderår 

Underavdelningar:
Rumänien: HTLR 
Systerorganisation: Spanien: HTLEs 
 

Ansvarig Utgivare : Allan Widarsson
Redaktörer: Allan Widarsson och Renée Westrin. 
Rumänsk översättare: Madina Ersson
Rysk översättare: Ivans Naidjonoks
Målsättning med NyhetsForum:
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

ISSN 1653-9966

kjell.widarsson@gmail.com

När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens 
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett 
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det 
mesta  av kläderna till våra projektländer. Vi garante-
rar att kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr 
för en kasse. 
Öppettider tills vidare: 
Måndag- onsdag 11.30 –18.00
Torsd-fredag stängt
Lördag              10.30 –15.00 
Röda dagar stängt. 

Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter   Tel 0650-560100

Omslagsbild: 

En tiggares vardag: Med nedlåtande 

blickar och snabba steg passerar de 

flesta den hungrige tiggaren. 

Foto Internet.

Flyktens  tidsålder

Aldrig tidigare har så många 
människor varit på flykt i denna 
värld. UNHCR beräknar att det 
finns uppåt 60 miljoner männi-
skor som tvingats lämna sina 
hem på grund av krig, svält 
eller förföljelse av något slag. 

I Sverige bor ca 1,6 milj 
utrikesfödda varav knappt 60% 
är svenska medborgare. 

 Dessutom finns ca en halv 
miljon barn som är födda av 
utrikesfödda föräldrar. Nästan 
22 % av Sveriges befolkning 
har alltså utrikesbakgrund, om 
inte av egen erfarenhet, så i 
vart fall intryck från hemmets 
traditioner och vanor.

Man räknar dessutom med  
att det finns ca 4000 tiggare på 
våra gator. Även dessa måste 
betraktas som flyktingar, 
eftersom de tvingats lämna sitt 
land och bosätta sig i bilar eller 
tält, medan de tigger för att 
skaffa mat till sina barn. 

För endast ca 100 miljoner kr 
per år skulle alla dessa tiggare 
kunna vara hemma med sina 
barn och bland annat hjälpa 
dem att komma iväg till skolan.    

I Sverige skulle det räcka 
med att de 4 miljoner svenskar 
som har fast arbete, gav 2 kr 
var per månad (24 kr per år) för 
att ingen av dessa tiggare 
skulle behöva sitta vid våra 
butiker. De skulle då kunna få 
ett ekonomiskt stöd på 2000 kr 
per månad vilket motsvarar 
existensminimum i Rumänien 
eller Bulgarien.

Samtidigt skulle även de 
vuxna romer som inte fått 
chansen att lära sig läsa och 
skriva, själva kunna sätta sig 
på skolbänken och skaffa sig 
den grundkunskap som da-
gens EU-samhälle kräver för 
att man ska kunna få ett jobb. 

 Antag vidare att detta skulle 
betyda att det då kommer tio 
gånger fler tiggare till Sverige, 
därför att man fått höra att man 
kan få hjälp i Sverige. Det 
skulle innebära att vi i stället 
skulle behöva ge en tjuga var 
per månad för att mätta  40.000 

familjer. Det berör med andra 
ord ca en kvarts miljon männi-
skor, (om man räknar med en 
romsk medelfamilj på 6 

personer) som får äta sig 
mätta.

Det finns väl ingen av våra 
fyra miljoner löntagare som inte 
kan avvara en tjuga per månad.  
Det motsvarar ca 2 koppar 
kaffe per månad och och utgör 
bara ca 0,1% av vår bruttoin-
komst, om vi tjänar 20.000 per 
månad. För en fattigpensionär 
blir det ca 0.3% men fortfaran-
de bara 2 koppar kaffe. 

Jag nämner dessa, så 
kallade fattigpensionärer, (som 
bara har sin folkpension att lita 
till) därför att de faktiskt, av 
någon anledning, är den 
åldersgrupp som ger mest till 
tiggarna och våra fadderfamil-
jer.

 Den totala summan, som 
plötsligt skulle komma att 
spenderas i Rumänien och 
Bulgarien skulle bli ca 1 miljard 
per år. Den miljarden skulle 
vara guld värd för det lokala 
samhället. Vi har sett i  
Rumänien, hur de lokala 
butikerna blomstrar när många 
fadderfamiljer i byn helt plötsligt 
fått pengar att handla för.  

De familjer som får fadder-
stöd får därigenom en ärlig 
chans till ett värdigare liv, när 
man slipper ljuga och stjäla för 
att få något att äta. En helt ny 
livskultur skulle därmed kunna 
utvecklas hos dessa fattiga 
människor. 

Hjälp till Liv International har 
under 2015 kunnat hjälpa flera 
familjer tillbaka till sina hemlän-
der, för att där kunna leva ett 
drägligt liv. med hjälp av 
fadderstöd. 

Nu ska vi även börja hjälpa 
familjer på hemmaplan att få en 
meningsfull sysselsättning,  
något som de kan bidra med i 
samhället och som ger dem en 
känsla av att behövas, i stället 
för att alltid betraktas som 
oönskade individer. Därmed 
skulle deras status i samhället 
förhoppningsvis höjas. 

Låt oss där-
för hjälpas åt 
att, under det 
nya året, ge tig, 
garna ett bättre 
liv.  

 

Allan Widarsson
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En annorlunda musikupplevelse till förmån 
för lägergården “Bärnstenen” i Lettland 
Pastorn och sångaren Björn 
Swenberg vill med den här CD- 
skivan 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 somma-
ren 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 ung-
domar 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 
et t  urval  f rån 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 900-
1157 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 11.00-
15.00 på vardagar

Leveranser under 2015 

2015 Totalt statistiskt värde för 2015 
56,6 
ton 

1,17mil 

Feb  Kläder och möbler till socialcentret i Gulbene, Lettland  13.2 291.000  

Maj  Kläder till  Petrozavodsk d   1.0 25.000  

Maj 
Kläder och möbler till Daugavpils, sängar till Varaklan i  
Lettland  

9,0 249.000 

Maj  Sjukhussängar till Lettland 1,5 51.000 

Aug Kläder och kyrkbänkar till Lettland 8,5 160.000 

Okt Kläder till Ryssland 7,0 175.000 

Nov Kläder till Ryssland 7,0 25.000 

Dec 
Kläder och möbler till Daugavpils, sängar till Varaklan i  
Lettland  

9,4 195.000 
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Nu hjälper vi tiggarna
 i hemlandet ! 

Nu behöver vi din hjälp!  Du som tycker att tiggarna 
ska få vara hemma med sina barn, i stället för att sitta 
utanför  ICA och frysa, får nu en chans att hjälpa till. 

Världen kryllar av flyktingar som flyr från krig, våld och fattigdom. 
Romerna tillhör dom som tvingas bort från sitt land på grund av 
fattigdom. Egentligen är dom hjältar, som ger sig ut på förnedrande 
tiggarresor för att rädda sina barn. Men barnen behöver sin mamma 
där hemma, så att de själva kan gå i skolan. Annars har vi snart nästa 
generation tiggare vid våra butiker. 

Vårt faddersystem hjälper familjer i Bulgarien och Rumänien så att 
familjerna slipper tigga. 
Det gäller främst romer som ofta har dålig eller ingen utbildning alls 
och därför har svårt att få ett jobb så de kan försörja sin familj. 

Var med och hjälp ett tiggarbarn till en bättre värld. 
Ta ett personligt barn eller ge en frivillig gåva som går 
direkt till tiggarfamiljer i hemlandet.
 

Ge ditt bidrag till   Bg  900-1157   eller  Pg  900115-7
  www.htli.org

Du behöver inte 
bli Fadder!
Jag menar, du behöver inte ta eget 
ansvar för ett barn för att kunna 
hjälpa till. 

Många vill gärna hjälpa till men 
känner att de inte vill engagera sig 
och ta eget ansvar för ett barn. Då 
kan Du i stället ge en tillfällig gåva 
när du vill. Du kan till exempel 
skicka in en kollekt du som tar upp 
på jobbet eller på syjuntan. När du 
skickar in din gåva kan du märka 
den med “tiggarna”. Då går hela 
den slanten oavkortat till de 
romska familjer som fått möjlighet 
att sluta tigga. Villkoret för att 
familjen ska få vara med i fadder-
systemet är först och främst att 
barnen måste gå i skolan. 
Utbildning är det viktigaste av allt. 
Många av de tiggare som sitter i 
Sverige kan inte läsa men vill att 
deras barn ska få chansen. 
När vi började vårt arbete i 
Rumänien för 25 år sedan mötte vi  
dessa människor. De var fattiga då 
också och vi hjälpte dem. Men då 
kunde de ändå överleva genom att 
få tag på enkla jobb, som tegelbä-
rare på byggen eller som koher-
dar. Inga välavlönade jobb det 
heller. 
Men i dag är denna typ av jobb helt 
borta. Det nya EU har nämligen 
flyttat upp ribban så långt att ingen 
av dessa fattiga kan ta sig över.
Minimilönen (existensminimum) 
är ca 2000 kr i Bulgarien och är 
den summa man minst måste 
betala för att anställa en bulgarisk 
medborgare.
Om du en månad ger 100 kr så ger 
vi den till ett barn i Bulgarien och 
nästa månad får samma barn 100 
kr från någon annan, som ger fria 
pengar till faddersystemet. 
På så sätt kan vi hjälpa många 
familjer att överleva i sitt hemland 
så barnen får ha sin mamma 
hemma och de själva får gå i 
skolan. Du kan genom Internet 
och vårt unika faddersystem alltid 
se vilket barn som fick dina peng-
ar.  

Allan Widarsson



Vi behöver hjälp från allmän-
heten med att hitta faddrar, 
som kan täcka hela tiggarfa-
miljens kostnad. Gå gärna 
ihop tillsammans med vän-
ner, grannar och arbetskom-
pisar. 

För varje mottagarfamilj behövs det 
minst 2.000kr vilket motsvarar 
existensminimum i Bulgarien/Ru-
mänien.  

Vanligen behövs ca 10 faddrar per 
tiggarfamilj.  

Det finns idag ca 4.000 tiggare I 
Sverige och de skulle alltså kunna åka 
hem om 40.000 svenskar ger 200 kr 
var. Självklart kan man förvänta sig att  
resultatet av detta kan bli att kanske 
tio gånger fler kommer hit för att få 
hjälp. 

Detta skulle inte heller vara omöjligt 
om 400.000 svenskar gav 200 kr var 
per månad. I varje fall skulle det 
revolutionera tiggarnas situation. Det 
tar kanske en generation innan 
romerna, som själva tror sig vara 
dömda till ett liv i fattigdom, kan resa 
sig och bli en del av det moderna EU-
samhället.  

          *******************
Vi registrerar mottagarfamiljen i 

vårt fadder-system Aidtrack, där 
faddrarna sedan kan följa varje krona 
från inbetalning till utbetalning. 

Vi  behöver skaffa fram uppgifter på 
mottagar-familjernas alla medlem-
mar, namn, ålder, födelsedag  och 
foton. 

Våra fadderråd i Bulgarien/Rumä-
nien kommer att besöka familjen för 
att kolla familjens status och att allt är 
ok. 

        **********************
Våra krav mot mottagarfamiljerna, 

för att få vara med i det här projektet, 
är följande:

1 Barnen måste gå i skolan. 
2 M a m m a n  e l l e r  o r d i n a r i e  

vårdare/förälder ska vara 
hemma hos barnen. 

3 Föräldrarna får inte vara 
missbrukare.

4  De får inte fortsätta tigga

Vårt åtagande gäller för ett år i 
taget. Därefter utvärderas resultatat 
av hjälpen innan vi går in ett nytt års 
åtagande. 

Det är viktigt att familjen inte blir 
beroende av vår hjälp som ett slags 
socialbidrag.

*********************

I det nya EU-samhället finns inte 
plats för personer utan läskunskaper 
och yrkesutbildning. 

Därför har  utbildning den högsta 
prioritet för både barn och föräldrar. 

På grund därav kommer vi att verka 
för  att föräldrarna, ifall de saknar 
avslutad grundskola, (vilket snarare 
är  regel än undantag) får slutföra 
utbildningen. Detta har högsta 
prioritet, eftersom detta även är ett 
gott exempel för barnen.

Fadderhjälpen utgör alltså en 
“morot” och möjlighet till att gripa 
chansen att fullfölja sin grund-skola. 

Vi kommer även att verka för att 
skapa arbets-tillfällen på hemmaplan 
för familjena.  

        *********************** 
För att kunna registrera varje 

fadder behöver vi  namn, adress, 
emailadress och tel samt uppgift på 
hur mycket var och en vill ge per 
månad.  

Sen fördelar vi faddrarna över 
familjen så att alla kostnader täcks. Vi 
kopplar ihop faddrarna med barn i 
familjen så att familjen får den summa 
de behöver. 

Vill faddern ha ett särskilt barn i 
familjen, (ofta mest beroende på 
åldern på fadderns egna barn), så går 
det bra.

Av fadderpengarna går 5% till 
fadderråden i Bulga-rien/Rumänien. 
(En del av dem är själva romer) och 
resten 95% går direkt till fadderfami-
ljen.  

          *********************
Faddrarna bör om möjligt själv hålla 

direktkontakt med familjen för att 
skaffa sig information och samtidigt 
skapa en bra social delaktighet I 
samhället för mottagarfamiljen. 

Facebook eller liknande är bra och 
de flesta i Bulgarien/Rumänien har 
både råd och kunskap till att använda 
en mobiltelefon . 

Faddrarna betalar till våra 90-konto 
när man vill, oftast månadsvis eller 
ibland årsvis.   

Huvudsaken att det finns pengar på 
faderns kontot i vårt system när 
utbetalning ska ske. 

Vi tar inga avgifter för detta utan 
varje krona du betalar går ut i verk-
samheten.  

Vi har många faddrar som ger 
någon eller några hundralappar per 
månad till tiggarna utan att för den 
skull vara kopplad till någon speciell 
familj/person.  

I sådana fall kommer hjälpen bli 
fördelad/använd till flera olika familjer. 

Men även då får man via sitt konto en 
direktlänk till de familjer som man 
stöttat, eftersom vårt unika faddersys-
tem följer gåvan till mottagarfamiljen, 
vem som än har fått den. 

Utbetalningen sker vanligtvis varje 
månad. 

Till familjer som bor avsides skickar 
vi ibland stödet för två månader åt 
gången.  

ARBETSGÅNG
Faddern betalar in på något av våra 

90-konton PG 900115-7 eller BG 900-
1157 och vi registrerar summan  på 
fadderns konto i vår databas.

Faddern kan vara kopplad till ett 
speciellt barn med ett visst åtagande 
att täcka en viss summa per månad. 

Faddern kan även vara “fri” givare 
som ger “fria” gåvor d.v.s. pengar som 
kan användas till vilken familj som 
helst. Här finns även plats för en-
gångsgåvor från kollekter eller 
donationer, som är märkta för särskilt 
ändamål. Sådana gåvor till fria 
mottagare sätts in på 90-kontot med 
märket “Tiggare”.  

Faddern kan när som helst logga in 
och kontrollera sitt konto, både in och 
utbetalningar. Samtidigt kan man läsa 
vad som hänt och skrivits om familjen. 

Faddern kan själv hålla kontakt 
med familjen via sociala media eller 
post. 

**************************
Fadderråden, som har ansvaret för 

utdelningen, tar varje månad ut en 
lista på de familjer som ska få hjälp.

När alla familjer fått sin peng och 
kvitterat sitt bidrag, “stängs” månaden 
och alla utbetalningar visas då på 
fadderns konto.   

Personerna i Fadderråden är 
volontärer och är inte fast anställda, 
men de får en liten kostnadsersättning 
och täckning för sina kostnader för 
bensin och telefon för att kunna utföra 
sina uppgifter. 

Fadderråden har som uppgift att 
med jämna mellanrum notera nyheter 
och information som berör barnens 
livshändelser. 

Välkommen som medarbe-
tar för att göra vår värld lite 
rättvisare.  

Så här fungerar hjälpen till tiggarfamiljerna
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Tack!! 
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

Bilmetro Lastbilar, Hudiksvall/Ljusdal

Buränge Scoutkår, Iggesund

Café 7:an, Hudiksvall 

Comfortbutiken, Hudiksvall

ECO-Kliniken, Hudiksvall

Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall 

Fors Gummiverkstad, Hudiksvall

Föreningen Högtomts Bönhus, Delsbo

Hudiksvalls plåt & gasol AB, Hudiksvall

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall

Hudiksvalls Kiropraktiker klinik

Hudiksvalls Solskydd, Hudiksvall

Hudiksvalls Tidning

Håstaholmen KB, Hudiksvall

Hälsinglands Sparbank

Hälsokraft, Hudiksvall

Högs Kyrkliga Sykrets, Hudiksvall

ICA Maxi, Hudiksvall

Jannes Golv AB, Hudiksvall

KB Håstaholmen, Hudiksvall

Kjelles AB, Hudiksvall

KS-Fastigheter, Ilsbo

Lisa Hill, Hudiksvall 

Mekonomen Bilversktad. Hudiksvall

Monitor, Hudiksvall

Mällaraktörerna, Gävle

Nilssons El, 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

Tisdag, Hudiksvall

Upplandspotatis , Karlholmsbruk

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 

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 med-
människor som har det svårt.
Följande företag och organisationer har sponsrat 
oss under 2015 och hittills under 2016:



Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

För att färdigställa den här rekreations- och lägergården 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"

i Lettland, som 

 

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com

www.leklust.se
 Albins Leksaker 

i Hudiksvall, 0650-595082 

 och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Storgatan 24 (Fyren), 

En RUT-tjänst

från

Hjälp Till Liv International  

www.htli.org       tel 076-8503582

Dammtrasan som hjälper!
Företaget Dammtrasan är numera en del av våra 

tjänster. Tidigare ägare av företaget Dammtrasan 

har lämnat över den till Hjälp Till Liv International. 

Därmed blir  Dammtrasans verksamhet ett projekt 

som ger hjälp till de fattiga. 
Vi hälsar alla gamla kunder välkomna och vi 

lovar göra vårt bästa för att fortsätta att ge er 

den bästa tänkbara service. 
Samtidigt vill vi hälsa nya kunder välkomna.   
Som kund hos oss bidrar du till att öka våra 

möjligheter att hjälpa de allra fattigaste fami-

ljerna på vår planet. 
De tjänster som vi kan hjälpa dig med och som ger 

dig rätt till skatteavdrag med 50% av arbetskostna-

den är bland annat följande:

Veckostädning Storstädning 
Flyttstädning Fönsterputs 
Gräsklippning Snöskottning
Diverse småärenden till hushållet. 

Men självklart vill vi gärna även stå till tjänst med 

uppdrag som faller utanför RUT och ROT 

tjänsterna.        

Välkommen att ringa tel 076-8503582 och berätta 
vad du vill ha hjälp med, så ska vi se vad vi kan stå 
till tjänst med. 
 

Välkommen som kund och bidra
till att öka våra hjälpresurser.

Nu kan du få ditt hus rent och 
fint samtidigt som du gör en god 
gärning för de fattiga.



Intervju med Erik de Pablos.

Du är alldeles färsk medarbe-
tare hos oss från och med 
februari 2016. Vi hälsar dig 
varmt välkommen. Du är mycket 
efterlängtad och välbehövlig.

Vi har aldrig träffats förut och 
jag är väldigt nyfiken på dig.

Vill du berätta litet om  vem du 
är, vad du sysslat med hittills i 
livet och vad du har för arbete 
just nu?

Jag är 44 år och född och upp-
vuxen i Hudiksvall, där jag lever 
med min sambo och våra två 
döttrar på 6 och 8 år. Jag stortrivs i 
Hudiksvall där jag har både familj 
och vänner och där jag kan odla 
mina stora intressen natur och 
fiske.

Jag har under drygt 20 års tid 
jobbat med produktion och försälj-
ning på Ericsson i Hudiksvall. 

När verksamheten såldes 2014 
valde jag att prova något nytt.  
Under de senaste två åren har jag 
jobbat som VD för ett Stock-
holmsbaserat företag, som utför 
villainstallationer av fibernät. 

Efter två mycket intressanta år 
har jag valt att sluta, då arbetet 
innebar mycket tid borta från 
familjen. Jag är nu föräldraledig till 
sommaren och planerar samtidigt 
för framtiden med målsättningen 
att kombinera arbete och fritid på 
ett balanserat sätt.

Du har ett namn som inte låter 
svenskt. Vad beror det på?

Min pappa är från Spanien. Jag 
kan en del spanska, mer engelska 
och kan förstå tyska, men är inte 
så bra på att uttrycka mig på tyska.

Har du varit i kontakt med 
andra hjälporganisationer tidi-
gare?

Jag har inte jobbat praktiskt i 
någon organisation tidigare men 
har under många år varit fadder  i  
SOS barnbyar.

Nu har jag satt upp mig, hos 
Dorotea på HudikBröd, som 
medsponsor till en romsk familj för 
att hjälpa dem med mat till barnen, 
så att mamman kan åka hem och 
se till att barnen går i skolan i 
stället för att sitta här och tigga.

Hur kom du i kontakt med 
HTLI?

När jag jobbade på Ericsson  
hörde jag talas om Allan och hans 
arbete med HTLI och blev impone-
rad av arbetet som gjordes av 

honom och alla andra, för att 
hjälpa utsatta människor i världen. 

Nyligen såg jag i tidningen att 
han fyllt år och då kom jag på att 
jag skulle söka upp honom och 
höra mer om HTLI. Jag vill gärna 
göra något handgripligt för att 
hjälpa. Mitt mål är också att jag vill 
se verkligheten för de människor 
jag ska vara med och hjälpa på 
något sätt. Det kan jag få möjlighet 
till genom HTLI.

Vad var det som gjorde att du 
valde HTLI? Det finns ju fler 
hjälporganisationer i Hudik.

Dels var det kopplingen till Allan, 
som jag kände en del, dels tycker 
jag att det kändes bra med en 
förhållandevis liten, lokal organi-
sation. Man har större chans att ha 
närkontakt med dem man hjälper.

Har du hunnit känna efter om 
det finns någon särskild nisch 
som du skulle vilja jobba med i 
HTLI?

Det är för tidigt ännu för mig att 
veta hur mycket tid eller på vilket 
sätt jag kommer engagera mig i 
HTLI. Jag har börjat hjälpa till med 
att skaffa sponsorer till tidningen 
NF. Jag ska börja litet smått och 
känna mig fram, gärna vara med 
på någon ev resa till projektställe-
na i Lettland t ex. Det ska bli 
spännande att lära mig mer om allt 
vad HTLI håller på med.

Jag tackar för en trevlig prat-
stund. Vi hoppas att du ska trivas 
med oss och inspireras av vår 
verksamhet.

Text och bild: Renée Westrin

Intervjun

 



Än kan du ta del av en händelserik livsberättelse 
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 medmännis-
kor.
   Man blir glad. Läs!  /  Öyvind Helgesson

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 inbetal-
ningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650-
560107. 
Det går även att beställa via epost på 
info@htli.org

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

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.  

Kram, Siv.

(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under 

vintertiden)

ALLANS FÖRTJÄNST.
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Hemlösa Sergey och Olga har levt 
i en källare, på gatan i mer än 11 år. 
Ibland rengör gatan för lite pengar, 
men de kan inte hyra en lägenhet. 

Elena Kuznetsova har ansvaret för 
sina barnbarn Stephan och Syoma.

 Sonja, som är mamma till dessa 
pojkar, arbetar i Sankt-Petersburg,  
och kommer hem bara på helgerna. 
Stephan har problem med sina ben, 
han har  cerebral förlamning. 

Roman Gullik är vår medarbetare i Ryssland. Här 
sitter han tillsammans med mormor Elena och lille 
Stephan. 

Detta är Svetlana Grachyova. Hon är 55 år gammal. 

Hennes arton-årige son Dmitry är handikappad. 

Hjälp till handikappade i Ryssland

Straxt innan jul kom Roman 
Gullik, tillsammans med sin 
medarbetare Ivan, till Hudiksvall 
för att fylla på klädförrådet inför 
vintern. Som de flesta känner till 
är det näst intill omöjligt att få in 
en större hjälpsändning till Ryss-
land. Men i små portioner är det 
möjligt att passera gränsen 
mellan Finland och Ryssland. 
Roman kan lasta ca ett ton i sin 
minibuss, som han sedan lastar 
ur hos några medarbetare i 
Finland. Sen åker han in till 
Ryssland och “lånar” några 
resenärer, som gör en kort visit till 
Finland för att hämta femtio kilo 
kläder för egen räkning. 

På så vis kan fem personer föra 
in 250 kg kläder per resa, som de 
genast lastar av vid en bensin-
mack, med välvilligt inställd 
personal. Så efter fyra sådana 

resor är hela lasten helt lagligt 
införd i Ryssland. 

Roman har ett gott hjärta till 
barnen och personalen på ett 
handikappcenter i Petrozavodsk 
och kommer därför till oss några 
gånger per år för att fylla på med 
kläder och skor.   

Det har alltid varit förenat med 
knep och knåp för att kunna hjälpa 
de fattiga och svårt drabbade i 
Ryssland. 

Den nya ryska politiken har gjort 
det än svårare. 

Men nöden är uppfinningarnas 
moder säger ordspråket. Och 
Roman är mycket angelägen att 
dessa barn ska få hjälp med 
kläder. Vi är glada över att kunna 
vara en länk i kjedjan som kan ge 
en hjälpande hand till samhällets 
allra svagaste männinskor.

Bild:  Roman Gullik
Text:  Allan Widarsson
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Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se

-Slamsugning-
-Torrsugning-
-Rengöring av 

vattenbrunnar och 
borrhål-

-uthyrning av 
containers, flak och 

miljöstationer-
-Transporter-

Jour dygnet runt
0771-192000

www.stenolofssons.se
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Den 16 oktober förra året satte jag mig 
på tåget i Hudiksvall mot Arlanda, 
medveten om att det skulle dröja drygt 
två månader innan jag skulle komma 
hem till Sverige igen.

Planen var att jag skulle åka till 
Rumänien, till Reghin och mer speci-
fikt Barnens hus Tabita, för att vara 
med och hjälpa till i det dagliga arbetet 
samt att se hur verksamheten kunde 
utvecklas. Ett projekt som detta är ju 
inget man drar ihop på en fikarast 
direkt utan det krävs lite planering i 
förväg. Först och främst måste man gå 
från tanke till handling.  För min del 
började tanken 2012 då jag följde med 
på en fadderresa till Rumänien där vi 
bland annat besökte Barnens hus 
Tabita. Det var här idén föddes att 
kunna åka tillbaka till Rumänien för att 
jobba på Tabita. Att det nu dröjde drygt 
tre år innan jag gick från tanke till 
handling berodde inte på att det tar så 
lång tid som tre år att planera utan mer 
på att ibland behöver en tanke ha tid på 
sig för att mogna tillräckligt för att bli 
verklighet. 

Men nu var det alltså dags. Jag hade 
fått två månaders tjänstledigt från mitt 
ordinarie jobb, mot löfte om att jag 
måste komma tillbaka, nedresan var 
bokad, personalen på Tabita informe-
rad osv. 

Efter att ha vilat den första natten på 
Arlanda, för att ta ett tidigt flyg morgo-
nen efter, gick den första etappen till 
Serbien och Belgrad, där jag hade en 
dag på mig att försöka se så mycket 
som möjligt av staden innan flyget gick 
vidare till Bukarest morgonen efter. 
Efter en natt i Bukarest skulle jag ta 
tåget till Reghin. Tågresan var plane-
rad att ta åtta timmar. Ett utmärkt 
tillfälle att se det Rumänska landska-
pet i höstfärger tänkte jag. Och visst 
var det så, i alla fall så länge solen var 
uppe. För när höstmörkret föll, regnet 
tilltog och min vagn blev folktom 
upptäckte jag ett litet problem. Då jag 
hemma är van vid att stationerna ropas 
ut i tåget, var jag här mer utlämnad till 
att själv gissa var jag befann mig, då 
inte heller någon konduktör gick att 
finna. Men med lite hjälp av Google 
Maps lyckades jag gissa mig till rätt 
station att kliva av vid. Väl på tågstatio-
nen i Reghin mötte Stela, som jobbar 
på Tabita,  och hennes man Laurentiu 
mig och vi åkte till Tabita. Det stod tidigt 
klart för mig att varken Stela eller 
Iuliana, som jobbar på Tabita, pratar 
engelska, så det blev helt enkelt upp till 
mig att försöka lära mig rumänska så 
snabbt som möjligt. Nu hade jag börjat 
träna lite hemma innan jag åkte och 
det hjälpte. När man umgås dagligen 

med barn och personal som enbart 
pratar rumänska så går inlärningen 
ganska snabbt.

Barnens hus Tabita, eller Casa de 
Copii, som det heter på Rumänska, är 
enligt mig ett av flaggskeppen i HTLIs 
verksamhet. Att dagligen 30 barn från 
socialt- och ekonomiskt utsatta familjer 
kan få ett lagat mål mat, hjälp med 
läxor, kärlek och omvårdnad är helt 
fantastiskt. 

Det gick snabbt att lära känna barnen 
på Tabita. Dagligen hittade vi på nya 
saker. De dagar solen sken, vilket var 
de flesta dagarna,  var vi ute. Ofta var 
det fotboll som gällde, ibland basket, 
taga eller kurragömma. Oavsett så var 
språket aldrig något större problem.  
Leken är internationell och alla kan 
delta utifrån sina förutsättningar.  De 
dagar vädret var dåligt var vi inne, 
gjorde läxor, lekte, tittade på film eller 
spelade spel på min telefon. Min 
repertoar av korttrick var uppskattad 
och ett ständigt önskemål från barnen.  

På helgerna fick jag möjlighet att se 
det andra flaggskeppet inom HTLI, 
nämligen fadderverksamheten. Jag 
följde med det lokala fadderrådet med 
matpaket till flera familjer och äldre, 
som tack vare den hjälp de får från sina 
svenska faddrar kan få ett lite drägliga-
re liv, då de åtminstone några dagar 
inte behöver oroa sig för hur de ska 
kunna få mat på bordet.

Jag har haft förmånen att få ta del av 
otroligt många livsöden, mycket har 
varit tungt men allt har varit givande. 
Oavsett om det är barnet som just 
öppnat sin julklapp innehållande en 
leksaksbil, som en sponsor skänkt eller 
om det är änkan uppe i bergsbyn, som 
en gång i månaden har någon att tala 
med, när den som är fadderansvarig 
kommer på besök eller om det är 
barnen på Tabita,  för första 
gången får fira sin födelsedag med 
tårta, så är alla ytterst tacksamma för 
det som andra gör för dem. 

Även om många har det svårt slås jag 
ständigt över den tacksamhet som 
finns. Jag måste också lyfta fram 

som

60 dagar i Reghin

Personalen på Tabita, Stela och 
Iuliana med Kenneth i mitten.

Födelsedagsfirandet på Tabita är en viktig del av verksamheten för många av 
barnen

Geta och Jancu, två av barnen på 
Tabita på den fina utegården

Alla matleveranser dokumenteras och 
signeras noga så att faddrarna i Sverige 
skall kunna följa att alla bidrag verkligen 
når fram
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personalen på Tabita, som trots mini-
mala resurser gör ett fantastiskt arbete 
där. Likaså fadderrådet, som ideellt tar 
av sin egen fritid för att resa runt med 
matpaket och besöka de många 
familjer och äldre som ingår i fadderpro-
grammet. Jag beundrar dem alla! 

Om jag skall sammanfatta min 
vistelse med ett enda ord så skulle det 
vara PERSPEKTIV. Perspektiv på att 
oavsett hur jobbigt jag tycker det är, när 
bredbandet är segt, bensinpriset stiger 
eller när ICA har slut på svensk fläskfilé,  
så är jag otroligt lyckligt lottad, när om 
man jämför med många andra i 
världen. Med den rådande flyktingsitu-
ationen och de många eu-emigranter 
som sitter och tigger utanför våra 
affärer, är det den verklighet som 
många människor runt om i världen 
lever i och i många fall också tvingats fly 
ifrån, och har  idag  kommit otroligt nära 
oss. Det är lätt att få perspektiv på 
tillvaron när man pratar med någon av 
alla dessa människor. Att få perspektiv 
på tillvaron tror jag är något som vi alla 
behöver få ibland. 

Man kan ha åsikter om den politik 
som bedrivs, om lagar, förordningar, 
regler och riktlinjer, men det vi inte får 
glömma är att det faktiskt handlar om 
människor i utsatta livssituationer, som 
kommer hit till Sverige med förhopp-
ning om ett bättre liv för sig och sina 
familjer. Det är när vi låter vår okun-
skap, våra rädslor och våra fördomar 
styra vårt handlande som vi slutar vara 
mänskliga. Jag känner mig i alla fall 
otroligt lyckligt lottad att jag är född i en 
del av världen där jag kan skaffa mig en 
utbildning, för att få ett jobb där jag 
tjänar så pass mycket pengar, att jag 
kan hjälpa någon annan som inte är lika 
lyckligt lottad som jag.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till 
alla mina nyfunna vänner i och omkring 
Reghin, till personalen på Tabita, till alla 
suveräna ungar där, till mitt fadderbarn 
och gode vän Elisei, som jag fick 
möjlighet att träffa flera gånger under 
vistelsen. Vi ses snart igen!

Stort tack också till HTLI i Sverige,  
som uppmuntrade mig att göra denna 
resa och personer på hemmaplan, som 
såg till att det var möjligt, ingen nämnd 
och ingen glömd. 

Slutligen tack också till Anna-Lena 
och Stefan ,som jag fick lifta med hem 
igen till Sverige genom en resa över 
Rumänien, Bulgarien, Serbien, 
Ungern, Slovakien, Tjeckien och 
Polen. 

Text och foto  Kenneth Larsson

Ett gäng fotbollssugna grabbar på 
Tabitas lilla fotbollsplan

De flesta av alla barnen på Tabita i samband med julavslutningen.
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Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Vintern här i Norden är ju ganska trist.

Varje fågel kurar uppå naken kvist.

Tänker nog som så, ska vi nån mat av männis-
korna få, bara lite av allt gott de festar på.

De små barnen måste roas inomhus.

Deras mammor ser på kölden inget ljus.

Termometern visar alltid flera grader under noll.

Mammorna får medla mellan barnens groll.

Anna-Carin nästan jämt är gla’och snäll

Läser ”Gu se haver” med sin bror var kväll.

Mycket rackartyg hon gör, är aldrig stilla en minut,

Rivig så att mamma Hedvig blir rätt slut.

De som jobbar tycker hemmafrun är lat, 

tror att dan går bort i kafferep och prat.

Jag har jobbat månget år, för och nackdelar det är,

men har man småbarn då man aldrig ledig är.

Detta skrev jag 1968 då  Anna-Carin var 2 år och 
Lars 5

Man kan sjunga den på melodin ”Kors på Idas grav”.

Hedvig Ohlsson

Veckans dikt     Advent 

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

· SKOG OCH TRÄDGÅRD

· ATV & SNÖSKOTER

· SLÄPVAGNAR

· HÄST & LANTBRUK

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

· FODER & STALLSTRÖ

· JAKT & FRITID

· ELSTÄNGSEL & STOLP

· ROBOTGRÄSKLIPPARE 

 EGEN SERVICE VERKSTAD

Monitor

Vill även ditt företag annonsera i vår 
tidning eller göra en direktsponsring? 
Kontakta Erik de Pablo på 070 342 98 61 
eller erikdepablo@htli.org
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. Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 
K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Problem med bilen?

BilHjälpen  

på Håstaholmen kan hjälpa dig.

I takt med att vår verkstad får bättre utrust-
ning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.

Ring Arif på  072-2690220
0650 - 560100 mellan 8-16 

 för kostnadsförslag.

Hudiksvalls enda bilverkstad där behåll-
ningen går till humanitärt bistånd. 

Därför talar vi bara om humana priser.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              bilhjalpen@htli.org

foto: Internet

Problem med 
möblerna eller 
gardinerna?

Vår skräddarmästare och tapetserare 
Shirin kan fixa det mesta. 

Ring eller kom in och berätta om dina 
bekymmer. 

Ring 0650 - 560100 mellan 8-16 
 för kostnadsförslag.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              info@htli.org
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Axplocket

Lite axplock ur vår butik. Det är ständigt 
en ström av nya varor. Titta gärna in 
och se om gu hittar något som passar.
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Grattis Ulla Lander 80 år!

En gång om året kommer du till 
Håsta med en fullastad långtrada-
re med kläder, möbler och loppis-
grejer, för vidare transport till 
utlandet. 

Min undran är: Hur i all sin dar 
kan du åstadkomma detta?

Det är ingalunda bara jag som 
åstadkommer detta. Jag bor vid 
gården ”Upplands potatis” i Tierps 
kommun. Där disponerar jag numera 
ett uthus. Dit kommer människor 
hela året om och lämnar in det de inte 
behöver. Det har blivit känt vida 
omkring att jag tar emot allt som de 
kommer med. 

Natanaelsgårdens flitiga stick-
grupp  lämnar t.ex. varje år en 
mängd fina barnkläder.

Framåt vårkanten packar jag och 
Ella Wallin kläderna i bananlådor. Allt 
lastas sedan på långtradare, som 
ägs och körs helt gratis av Mikael 
Johansson, delägare i företaget 
”Uppland Potatis”, till HTLI i 
Hudiksvall. Där lastas det om för 
transport till utlandet.

Nu har du fyllt 80 år. När började 
ditt intresse för hjälpverksamhet?

Som ung jobbade jag 14 år på ett 
lantbruk. Därefter utbildade jag mig 
till Hemsyster, ett yrke som inte finns 
längre. När pensionsåldern närmade 
sig oroade jag mig för vad jag skulle 
göra resten av livet.

Vid ett möte på FTM (Frälsning till 
människor) kom en pastor, som jag 
aldrig träffat förut, och pekade på mig 
och sa: Herren säger till dig: Du ska 
inte fundera på eller oroa dig för vad 
du ska göra när du blir pensionär, för 
jag ska visa dig vad du ska göra.

Det blev mera hjälparbete.
När började ditt intresse för 

hjälparbete till andra länder?
Det var hemskt länge sedan. Jag 

har alltid haft intresse för hjälparbete. 
I ”Skandinaviska barnmissionen” 
hade jag varit fadder i många år. När 
de planerade en resa till Ukraina 
hade jag turen att få följa med. Den 
följdes av flera resor dit.

På en av dessa resor kom jag i 
kontakt med en kvinna, Monika 
Renberg. Hon hade flytt från Lettland 
som barn och så småningom hamnat 
i Gävle. Där ordnade hon hjälpsänd-
ningar till Lettland.  Jag blev hennes 
medhjälpare och var med på flera 
sommarresor dit, som hon ordnade.

Jag har varit med i flera olika hjälp-
organisationer under årens lopp. Vid 

en dagträff  i Missionskyrkan i 
Karlholmsbruk lyssnade jag på 
Margareta Svensk när hon be-
rättade om Rumänien och att HTLI 
panerade en resa dit. Jag blev eld 
och lågor och ville följa med. Så kom 
jag i kontakt med HTLI. Det var 
2001.

Vad har engagemanget i hjälp-
arbete betytt för dig?

På det här sättet har jag fått ett 
väldigt fint och innehållsrikt liv. I 
andra länder har jag  fått se och 
kunnat vara med och hjälpa männi-
skor, som inte har det så bra som vi.

Det har alltid varit en stor glädje för 
mig att arbeta, särskilt när det gällt 
hjälparbete.

Jag har fått vara med om så 
otroligt mycket med starka känslor 
vid möten med människor på plats. 
Vid ett tillfälle fick jag överlämna 
babypaket från Sverige direkt till 
nyblivna mammor på BB i Ukraina 
och dela deras glädje. 

Jag känner en enorm tacksamhet 
över att jag fått vara frisk och kunnat 
vara med och hjälpa många.

Jag är övertygad om  att det är 
Herren som fört mig in i det här livet.

Jag vill tacka dig för att du ville 
dela med dig av dina upplevelser 
och hoppas du har många friska 
år framför dig som hjälpare i 
nöden.

Text  Renée Westrin 
Bild  Allan Widarsson

Ulla, en 80-plusare med sting! 

Trots hundra bilder där Ulla finns med 
var det svårt att hitta ett portätt! 
På alla bilder vi har, är hon alltid på väg 
till något. Hon är sällan så stilla att hon 
hinner fastna på bild. 

Ulla Lander är alltid i tjänst för att hjälpa 
till. Här serverar hon potatismos och 
köttbullar till Sigge Westberg, vid pro-
jektarbetet  vid dagcenttet i Gulbene.

Här upprätthåller Ulla kökstjänsten i 
husbussen vi brukar använda vid 
hjälpresor med hjälparbetare.

På resan till invigningen av Barnens hus 
i Rumänien var Ulla en självskriven 
kaplan och ansvarade för dagens ord, 
till uppmuntran och eftertanke.  
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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 

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 mis-
sionsorganisation, politiskt oberoen-
de 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

Korten kan beställas via email på 
 , men 

betalning sker gonom HTLI:s insam-
lingskonton;  plusgiro  900115-7, eller 
bankgiro 900-1157 . 
Korten är mycket lämpade för gra-
tulationer 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. 

karolinus81@hotmail.com

1

5

4

2

3

Vykort som stöder de förföljda kyrkorna

Fina kort för Gratulation och Uppmuntran.

Tel 0650-31900
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Tandläkarhuset,   Bankgränd 2,  82443 Hudiksvall

Tfn  0650-181 50       Fax 0650- 18159

info@tandhuset.se    www.tandhuset.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

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 

hem
du även möjlighet att skriva 
till dem. 
Ta gärna upp en kollekt 
bland dina vänner, i din 
arbetsgrupp eller pensio-
närsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverk-
samheten 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. 

situation.  Om du vill har 

Din Hjälp Räddar Liv!

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Arne Nyberg

Ulla Danielsson Bergsjö Två trisslotter

Sigfrid Westberg  Hudiksvall Två trisslotter

 

Rätt lösning ser ut så här: 

Delsbo Två trisslotter 

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
hudikkiro@gmail.com

Mickelsväg 4
824 34 Hudiksvall

0650-10810
0705319961

www.upplandspotatis.se          

Tel 0294-20078 

http://www.tunabilteknik.se


Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste 
finnas hos oss före den 25 maj 2016 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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Gammelbansvägen 1
82440 Hudiksvall 

Vi kan släcka dina tvåor!!

Bilverkstad
 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.seTel 0650-540700

http://www.tunabilteknik.se


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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på framsida av 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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt 
minnesblad

framsida av 

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

Till Minne Av - 

23

Kerstin Ahlström Hudiksvall

Åke Bergström Bjuråker

Anna-Lisa Eriksson Hudiksvall

Ing-Britt Eriksson Iggesund

Roland Eriksson Iggesund

Jenny Fröjd Hudiksvall

Barbro Fältström Gävle

Jenny Hallström Hudiksvall

Stina Holmsten Hudiksvall

Gösta Hägg Hudiksvall

Gerhard Jacobsen Forsa

Iris Lundin Harmånger

Åke Lundin Hudiksvall

Ingeborg Medelberg Fiskvik/Bergsjö

Bertil Nordin Kvissleby

Göran Persson Idenor/Hudiksvall

Ruth Sundqvist Hudiksvall

Erik Östberg Järvsö

Karl-Erik Sjölander Bergsjö

Lena Wallin Hudiksvall

Holger Kjellin Njutånger

Gretchen Jansson 85 år Karlstad

Leona Furtenbach 81 år Hudiksvall

Kerstin Larsson 80 år Harmånger

Ulla Lander 80 år Karlholmsbruk

Allan Widarsson 70 år Hudiksvall

Lars-Håkan Persson 70 år Hudiksvall

Kerstin Molin 69 år Hässleholm

Lars-Gunnar Widarsson 60 år Kolsva

Karl-Erik Robertsson 60 år Arboga

Carl-Johan Ivarsson 40 år Söderköping

In Memoriam
 

Vär kära medarbetare  Loze i Lettland, har 
hastigt lämnat oss. Hon var i sitt yrkesverksamma 
liv i tjänst hos polismyndigheten i Lettland. 
Efter pensioneringen ägnade hon all sin tid åt att 
hjälpa fattiga männiksor och 
vi har haft stor glädje av 
hennes kunnade och kontak-
ter i Lettland. 
Hennes plats står nu tom och 
många är det som saknar 
hennes omsorg och kärlek. 
Vi lyser frid över hennes 
minne.    

Styrelsen

Zetite



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 , 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

och arbetstillfällen på hjälporterna. 
o c h  a r b e t s t i l l f ä l l e n  p å  

hjälporterna. 
Vi försöker decentralisera 

arbetet, så att alla medarbetare 
kan arbeta helt utifrån sina egna 
möjligheter. Vi behöver hjälp med 
klädsortering, secondhandför-
säljning.  m.m.   

Vi  behöver datakunniga 
administratörer och organi-
satörer 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

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 

mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 

Vi har egna kontaktorganisa-
tioner 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 
var je  fadder  möj l ighet  t i l l  
direktkontakt med de familjer de 
hjälper. Varje krona kan följas via 
Internet och 100% av fadder-
pengarna går till fadderpro-
grammet  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 sysselsättning 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

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 utbild-
ning alltid är det bästa bote-
medlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
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 direkt-
kontakt 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 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se


