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Framtid?

till en skaplig levnadsstandard
och vill inte sjunka tillbaka till
misären. Många svenskar tar
dessa få tiggare som exempel för
att inte hjälpa romerna och att inte
lägga några slantar i deras
muggar. Tyvärr kan man inte veta
vilka det är men vi kan ha som
regel att det är högst var 10:e
tiggare som inte borde behöva
tigga.
Å andra sidan är det ju en
bedrift att lyckas med tiggarjobbet så pass bra att man får en
hygglig standard. Att de sedan
inte har skaffat sig en utbildning,
så att de kan få ett “vanligt” jobb i
EU, är ju naturligvis en faktor att
ta med i beräkningen. Inte heller
ska man klandra dem för att vilja
behålla sin någorlunda drägliga
standard. Många av oss svenskar försöker fixa så att vår
ålderdom ska garanteras en
skaplig ekonomi, när vi inte
längre har ett jobb, som försörjer
oss. Då blir vi hänvisade till en
pension, som vanligtvis är
betydligt lägre än den lön vi är
vana att uppbära. Vi har många
faddrar som tvingats avsluta
faddeskapet på grund av att de
gått i pension.
Vi vill jobba vidare med att
ordna försörjningstillfällen åt dem
där hemma i Rumänien och
Bulgarien. Men viktigast av allt är
att nästa generation erbjuds en
annan situation. Att vi kan
medverka till att den tiggargeneration vi möter idag, inser vikten
av bra utbildning och en viss
assimilation, utan att de för den
skull riskerar att förlora sin unika
identitet.
Vårt samhälle har oftast ställt
för stora krav, eller i vart fall
försökt att göra det för snabbt, på
att integrera dem i vårt majoritetssamhälle.
Vi bör se upp så vi inte gör
samma misstag som vi gjorde
med samerna, så att de känner
sig utrotningshotade. För då
kommer de inte att samverka,
utan väljer att leva sitt eget lilla
subsamhälle inom majoritetsamhället, med påföljd att de kommer
att bli kvar, som en exkluderad
och ofta avskydd grupp.
Låt oss välkomna dem i vårt
samhälle och respektera deras
unika kultur. Då finns möjligheten
att de finner vårt samhälle
intressantare, och vill sträva efter
att deras barn ska fått ett bättre
liv, än det liv de själva kunnat
leva. Fram till dess kommer jag
fortsätta lägga
slantar i muggen.

Vi ställer oss ofta frågan:
hur ser vår framtid ut?
Nu har vi fått ännu ett nytt år
med möjlighet att förvalta tid och
resurser på bästa sätt.
Det har varit val i USA och blir
snart val i flera länder. Därmed
blir det också nya presidenter
och ledare i flera länder.
I Amerika valdes märkligt nog
en man som de flesta medborgare inte ville ha som president.
Men man valde den minst hatade
av två. Vi som jobbar med de
svagaste i samhälllet kände oss
lite mörkrädda när vi hörde hans
första uttalanden.
För oss känns det lite konstigt
att det måste bli så att man måste
välja det man inte vill. Vi svenskar är vana att kunna välja saker
som vi tror på och som vi gillar
mest. Det är sällan vi tvingas
välja något vi inte vill ha.
De flesta av våra tiggare och
immigranter från mellan-östern,
har inte heller valt det man helst
av allt vill.
Majoriteten av dem säger
tydligt att de vill åka hem så fort
det är möjligt. Men det är politik
och andra människors maktmissbruk som tvingat flyktingarna ut ur sitt land för att hitta en
fristad, där man kan känna sig
trygg.
Aldrig förr i världshistorien har
så många människor varit på
flykt. Man beräknar att det idag
finns 60 milj flyktingar.
Vi svenskar kan dock känna
oss stolta som tagit oss an så
många människor.
Under året som gick behandlade migrationsverket ca
120.000 ärenden. Det motsvarar
ca 500 ärenden om dagen.
För de tiggare som sitter vid
våra butiker gäller samma sak,
vad gäller flykten till ett bättre liv.
Det är ca 4000 tiggare som söker
sin lycka i Sverige och de flesta,
åtminstone 90 %, av dem är
riktigt fattiga och har ingen
möjlighet att försörja sig på
hemmaplan. På det stora hela är
dock tiggarna bara 3,5 % av våra
övriga invandrare. Så egentligen
är deras påverkan på vårt samhälle mycket blygsam. Men likväl
är de människor som förtjänar att
vi tar hänsyn till dem. Att vi
bemöter dem med respekt trots
deras, i mångas ögon, smutsiga
verksamhet.
På vår julresa fick vi träffa
många av de familjer som har
suttit i Hudiksvall och tiggt.
Många av dem är nöjda med
Med tillönskan
den fadderhjälp de får från oss
om en skön vår.
idag och barnen kan gå i skolan.
Men det finns även undantag,
Allan
tiggare som egentligen inte är
Widarsson
fattiga. De har lyckats tigga ihop
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Hjälp Till Liv
International
NyhetsForum.
..är en nyhetstidning i 6000 ex, med syfte att
informera om program och projekt som drivs av Hjälp
Till Liv International.
Tryckt hos Dardedze, Riga, Lettland

ISSN 1653-9966
Adress: Hjälp Till Liv International
Håstaholmen 3, 82442 Hudiksvall
Kontakt: 0650-560100, 070-5360431 Allan
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Hemsida: www.htli.org
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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
Omslagsbild:

Romska barn leker utanför sitt hem.
Här saknas det mesta av bekvämligheter som el och vatten.
Foto Kjell Nilsson, december 2016

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 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 tills vidare:
Måndag- fredag
10.30 – 17.00
Lördag
10.30 – 15.00
Röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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Det finns idag ca 4.000 tiggare I
Sverige. Tänk dig då att om 40.000
svenskar ger 200 kr var så skulle alla
tiggare kunna åka hem.
Självklart kan man då förvänta sig att
resultatet av detta skulle bli att tio
gånger fler kommer hit för att få hjälp.
Inte heller det skulle vara omöjligt
om 400.000 svenskar, (motsvarar alla
som har ett fast jobb), skulle ge 200 kr
var per månad. I varje fall skulle det
revolutionera tiggarnas situation.
Det tar troligen flera generationer
innan romerna, som ofta själva valt
ett enkelt liv i fattigdom, i stället för ett
komplicerat liv med en massa ansvar
och registreringar hos myndigheter,
kan inse att det krävs ett mer aktivt
deltagande i EU-samhället med bland
annat utbildning och “normala jobb”, i
stället för tiggeriet.
Men för att börja i åtminstone en
ända, så hjälper vi nu tiggarfamiljer
att återvända hem. Därför behöver
vi hjälp från allmänheten med att
hitta faddrar, som kan täcka hela
tiggarfamiljens kostnad. Gå gärna
ihop tillsammans med vänner,
grannar och arbetskompisar.
För varje mottagarfamilj behövs det
minst 2.000kr vilket motsvarar
existensminimum i Bulgarien /Rumänien. Vanligen behövs ca 10 faddrar
per tiggarfamilj.
*******************
Vi registrerar mottagarfamiljen i vårt
faddersystem Aidtrack, där faddrarna
sedan kan följa varje krona från
inbetalning till utbetalning.
Våra fadderråd i Bulgarien /Rumänien kommer att besöka familjen för att
kolla familjens status, att allt är ok, och
att de verkligen är i behov av hjälp,
vilket inte alltid är fallet.
**********************
För att få vara med i det här
projektet, ställer vi följande krav på
familjen:
1 Barnen måste gå i skolan.
2 Mamman eller ordinarie
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 resultatet 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 möjlighet
slutföra utbildningen.
Detta har högsta prioritet, eftersom
det även blir ett bra föredöme för
barnen.
Fadderhjälpen utgör alltså en
“morot” och möjlighet till att gripa
chansen att fullfölja sin grundskola.
Vi kommer även att verka för att
skapa arbetstillfällen 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 Bulgarien/Rumänien
och resten 95% går direkt till fadderfamiljen.
*********************
Utbetalningen sker vanligtvis varje
månad.

Till familjer som bor avsides skickar
vi ibland stödet för två månader åt
gången.
ARBETSGÅNG
En fadder betalar in på något av våra
90-konton PG 900115-7 eller BG 9001157 och vi registrerar summan på
fadderns konto i vår databas.
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 engångsgåvor 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 men de får en liten kostnadsersättning samt täckning av sina
kostnader för bensin och telefon för att
kunna utföra sina uppgifter.
Fadderråden har även som uppgift
att med jämna mellanrum notera
nyheter och information som berör
barnens livshändelser.
Välkommen som medarbetar för
att göra vår värld lite rättvisare.
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Eftersom nästan inga byggnadsprojekt i Afghanistan genomförs
utan en extern finansiär, finns, som
vanligt en tavla uppsatt på arbets- Här pågår för fullt arbetet med att borra det 60 meter djupa hålet . Marken
platsen, som tydligt berättar vem består till stor del av lera och lösa bergarter. De första 12 metrarna
som är med och bekostar projektet. genom leran ner till berget har försetts med mantelrör av stål.

Tillgången på vatten är ett
stående problem i Afghanistan.
Ofta tvingas man bära vatten
långa vägar. Många barn bidrar
med försörjningen till familjen
genom att sälja vatten.
I den här byn Baqal Kanhem,
långt upp i de Afghanska bergen,
var gångvägen till vatten ovanligt
lång. De tvingades bära sitt vatten
ca. fem kilometer. Det var naturligtvis en stor börda för kvinnor och
barn att förse samhällets ca. 300
hushåll med vatten till tvätt och
matlagning.
Nödropet om hjälp med vattnet
nådde oss genom de Afghanska
vänner som jobbar hos oss. Vi
insåg att ett borrhål skulle vara en
stor hjälp till dessa hushåll, som
alla lever under mycket fattiga
förhållanden. Därför beslöt vi att
bistå dem med de 12.000 kronor
som krävdes för att kunna borra ett
vattenhål. Inga hus har rinnande
vatten utan allt vatten måste
bäras. Vattnet från borrhålet
pumpas nu upp till en damm, där
alla hushållen kan hämta så
mycket vatten de behöver.
Tack vare vår hjälpinsats är nu
gångvägen till vattendammen
bara några hundra meter. Där kan
de nu hinka upp vatten och fylla på
dunkar, som man sedan får bära
hem. De är mycket tacksamma för
hjälpen, som gjort livet enklare att
leva, främst för kvinnorna och
barnen.
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Här har vattnet börjat pumpas upp,
men ännu är det inte drickbart på
grund av slammet från borrhålet.

Många nyfikna ögon bevittnar
borrningsarbetet och väntar med
spänning på att det efterlängtade
vattnet ska börja flöda.

Efter några dagars pumpande
rinner klart fint vatten till den
öppna förrådsdammen dit man
sedan kan gå för att hämta sitt
efterlängtade vatten.
.
Alla bilder genom Arif Said
Text: Arif Said och
Allan Widarson

Här kan man se, trots den otydliga
bilden, trappan ner till dammen, där
de kan hinka upp sitt vatten.
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Som ett alternativ till vanliga julgåvor, i form
av paket med röda snören, har flera givare i
stället valt att skänka en gåva till de fattiga.
Följande personer/ familjer har därför fått en
julhälsning från vänner som satt in en penninggåva till Hjälp till Liv International, till förmån för
arbetet bland de fattiga:

Birgitta Skoglund
Hudiksvall
Anna-Lisa Andersson
Hudiksvall
Diane Dahl
Hudiksvall
Leona Furtenbach
Hudiksvall
Ingrid och Alf Larsson
Iggesund
Kristina Rämö
Eskilstuna
Solveigh Karlsson
Eskilstuna
Familjen Widin
Eskilstuna
Familjen Thyrstedt
Eskilstuna
Familjen Lindhl-Ekenstav Mariefred

Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!
Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

Vi har catering, festvåning samt lunch a la
carte, måndag till fredag, på Bakfickan.
Vi håller till på Kungsgatan 24
i Hudiksvall (Odd Fellow))
Mobil 070-383 36 40
Email: magnus@kockochbemanning.com

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

www.leklust.se
Albins Leksaker
i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren), 0650-595082
och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

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!.
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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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Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-15755

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

Välkommen till

www.hedstrombil.se

8

Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall

Tel 0650-

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

Öppet: må -fre 11.00-17.00
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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Nu har det kommit hundratals människor till
Petrozavodsk från olika regioner och byar i Karelen.
De kommer för att söka jobb och ett bättre liv.
Petrozavodsk är “huvudstaden” i Karelen, med en
befolkning på ca 280 tusen innevånare. Där är det
större möjlighet att hitta ett jobb.
Dom har inga varma kläder, därför att de inte har råd
att köpa några. De försöker arbeta men får bara
riktikgt dåligt betalda jobb som sophantering och
skrotuppsamling. De får mycket liten lön som knappt
räcker till maten de behöver äta.
3

Här står några frusna själar som fått hjälp från
Hudiksvall genom vår medarbetare Roman Gulyk.
Från vänster har vi Misha, Vitaliy och sen vår medarbetare Roman, samt Igor, från en by som heter Pudozh.

De flesta som kommer till Petrozavodsk har inga egna
bostäder. De förlorade allt på 90-talet. Då var det
många som blev lurade och förlorade allt. De människorna lever nu på gatan och i övergivna hus som
detta.

Misha är 45 år och kommer från en
by som heter Segezha.
Även han är mycket tacksam för de
varma kläder han fått från Hudiksvall

Den här mannen heter Vitally. Han är
39 år och visar med tydligt tecken att
han uppskattar de kläder han fått
från Hudiksvall.
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Den här kvinnan hade bara sommarkläder när vintern slog till.
Därför uppsökte hon Roman mitt i
natten för att få varmare kläder.

Text och bild Roman Gulyk
Petrozavodsk Ryssland
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Inför varje jul genomför vi en
resa ner till Rumänien, Bulgarien
och Lettland.
Det är en nödvändig resa. Dels
finns möjlighet för våra faddrar
att skicka en låda julklappar till
sina fadderbarn och dels finns
ett behov av att få möta våra
medarbetare, fadderråden, och
få rapporter från arbetet.
Samtidiigt får vi möjlighet att
skapa oss en egen uppfattning
av hjälpbehoven.
Vi brukar anlita någon av våra
faddrar att köra vår egen buss.
Dels för att de ska få tillfälle att
möta sin egna fadderbarn och
dels för att faddrarna bättre kan
sätta sig in i vilka arbetsinsatser
som behövs på hemmaplan för
att möta behoven där ute.
Denna gång blev det Palle
Axberg från Härnösand och Kjell
och Birgitta Nilsson, som fick
vara våra utsända “jultomtar”.
Här berättar Palle sin egen
upplevelse av resan.

Missionsresan...
I slutet av november fick jag en
förfrågan om att följa med på
HTLI:s besöksresa till bland annat
Bulgarien.
Den skulle gå av stapeln i början
av december och förväntades ta
två veckor. Jag kände en stark
önskan och längtan att få följa
med, men insåg med min nuvarande situation att det nog var en
omöjlighet!
Resan skulle gå med en mindre
buss (med plats för 3 p.), lastad
med julklappar och diverse till
barnhem och fattiga barnfamiljer i
Rumänien, Bulgarien mm. Med
min erfarenhet som yrkeschaufför
så kändes det extra lockande.
Jag jobbar just nu som assistent
till min son och även som chaufför på Bussbolaget, så min vardag
är rätt fullbokad. Jag avböjde
sorgset erbjudandet men bad
ändå till Far över det.
Några dagar senare hörde min
chef av sig och sa att jag hade för

mycket arbetstid
inför årsskiftets
sammanräkning
och att han behövde lägga ut
semester på mig!
”Menar du nu
direkt?” frågade
jag.
- ”Ja, det fixar vi”
fick jag till svar!
Jag ringde då min
vän Stefan i Hudiksvall och berät
tade om denna
nya öppning.
Årets “jultomtar”, som körde julpaketen till Rumänien,
Han berättade då Bulgarien och Lettland. Alla har egna fadderbarn som
att den som från de fick möjlighet att besöka.
början var plane- Från vänster: Birgitta & Kjell Nilsson, Linköping, samt
rad som chaufför Palle Axberg, proffschaufför från Härnösand.
hade tackat nej av
medicinska skäl. Mitt nya besked
Att få se de olika svåra situationer,
kunde knappast komma lägligare.
som människor lever under, så
Sagt och gjort... så fick det bli.
nära inpå oss, grep mig med sorg!
Men Gud älskar varje människa.
I det musikband jag spelar, hade
Vi får ibland nåden att vara till
vi en inbokad spelning i Hudiksvall
välsignelse för dem som är
på lördagen den 3/12... och den
mindre bemedlade. Det är en
5/12 skulle färjan gå från
gåva i sig och stort att få ta emot.
Karlskrona till Gdansk i Polen.
Uttrycket, “ Det är saligare att ge,
Jag lämnade bilen och stuvade in
än att få“, har för mig aldrig varit
mina instrument hemma hos
aktuellare än under denna resa.
Stefan efter spelningen och drog
Barnens glädje på dagcentret
iväg med HTLI:s bus på söndagsTabita och tacksamheten över de
morgonen 4/12 mot Linköping för
små tingen gör att man känner
övernattning och möte med
skam över den överkonsumtion
vännerna Nilsson, som också
som vi själva ofta ägnar oss åt i
skulle följa med som chaufförer.
vårt förhållandevis rika Sverige!
På måndag fm åkte vi mot
Vi mötte prövningar också i form
Karlskrona och båten.
av en strejkande bil, men Guds
Hela resan har varit en välsigneltrofasthet och syskons kärlek lysse.
te med sin närvaro. Jag är tacksam att jag fått lära känna vännerna Nilsson, som kompletterade
mig suveränt.
I Guds rike finns det inga pensionärer. Alla har en välsignad
funktion.. - lemmar i kroppen,
varandra till tjänst!
Tack Allan Widarsson för förtroendet att få åka med, och köra runt..
Paul Axberg•den 23
december 2016

Här blev det stopp på grund av
förorenat bränsle. Men det fanns
hjälp att få på en verkstad där man
var mycket hjälpsamma.

fortsättning nästa sida .....
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Milton och Bisi är ansvariga i vårt fadderråd i Bulgarien.
Milton är själv rom och känner väl till de romska traditionerna och språken.
Biserka är bulgariska och gift med Martin från Schweiz.
Tillsammans har de ansvaret för vilka familjer och som
ska få hjälp. De gör regelbundna besök hos familjer och
bedömer deras behov av hjälp. Varje månad ser de till att
familjerna får den hjälp de är lovade, antingen i form av
rena pengarm, eller också hjälper de dem att inhandla
mat i varuhuset.

Urlastning vid en av fadderfamiljerna i Vidin. Alla väntar
med spänning på vad som kan finnas i paketen.

Kjell Nilsson berättar sin upplevelse:
Vi kom överrens med Bisi, att när vi
kom till Dondekuovo, där Milton bor,
skulle vi ringa hennes mobil. Vi kom
dit 03.30. Pastor Milton kom oss till
mötes och vi fick övernatta i hans
hus.
När vi vaknade efter några timmars
sömn var en härlig frukost serverad.
Herr och fru Pastor Milton vårdar flera
små församlingar runt en radie på ca
80 km. De tar inte upp kollekt i mötena för där är bara fattiga romer, som
inte har pengar. Pastor Milton lever
på tro att Gud skall förse honom med
livets nödtorft.
Hos pastor Milton hade även Bisi
Kraeuchi mött upp. Hon bor tillsammans med sin man Martin i staden
Veliko Tavorno. De är fadderråd i
området Bulgarien och arbetar med
att stödja fattiga romer.
I byn Dondekuovo, där pastor Milton
bor, hade även Bisi sitt föräldrahem.
Där har de byggt om huset för att ta

Här bor många romer i små enkla
hus. Detta hus är endast ca sju
kvadratmeter
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Här serveras frukost efter första natten i Bulgarien. Från vänster sitter
Milton och hans fru. Milton är en av våra medarebetare i fadderådet.
Vidare Birgitta Nilsson och Biserka Krächer, även hon från fadderrådet.
Längst till höger har vi Palle Axberg, en av “tomtarna”. Bakom kameran
står Kjell Nilsson

emot ungdomar för rekreation.
Fastigheten används nu som rekreationsområde för fattiga romska
barn.
På samma tomt finns ett hus där
ungdomarna bor under tiden de
får rekreation och avkoppling.
Bisi välkomnar svenska ungdomar att komma dit för rekreation
och samtidigt kanske ge ett handtag i renoveringsarbetet.
Ett hus med altan har ungdomar
byggt, medan de bott här för
rekreation. Det finns mycket mer
att renovera. Tomten är avsedd att
användas för barn och ungdomar

som vill ha avkoppling och ombyte
från sina fattiga förhållanden.
Här har romska fattiga ungdomar
byggt och renoverat, men mycket
finns kvar att göra.
Efter det vi tittat på detta område
åkte vi till den första romska
familjen för att dela ut paket.
Glädjen och tacksamheten var
mycket stor när de fick del av
paketen.

Bisi samtalar med ett av
fadderbarnen medan Kjell tar några
foton av henne.

Emilias familj ser glad ut när tomtarna hälsar på. Denna familj är den
första som fick ekonomisk hjälp för att slippa tigga utan kan i stället vara
hemma med barnen. Sanningen är att hon skulle ha förlorat sina tre
minsta barn genom adoption, om hon inte kunnat visa att hon hade
bostad och tillräcklig ekonomi för att ta hand om dem.

Resan gick sen vidare till Babadag i
Rumänien där vi besökte några av våra
fadderfamiljer. Syftet var att utvärdera
hjälpbehovet. Vi kunde se att några
familjer som sökt vår hjälp, hade
tämligen bra standard och kanske inte
längre är i behov vår hjälp.
Men vi kunde även besöka några
andra familjer, som gärna skulle vilja
vara med i fadderprogrammet.
Pastor Vali Pavlov ville att vi skulle
stanna och vara med i gudstjänsten på
söndagen. Det var en verkligt välsignad upplevelse. Vi fick medverka med
att sjunga sången ”Det finns en källa”
till gitarrkomp.
Därefter berättade Palle, genom ett
drama, om befrielsen från sitt drogberoende, genom tron på Kristus. Själv
höll jag en minipredikan med Vali som
tolk.
Vidare gick resan till dagcentrat Tabita
i Reghin där vi hade många paket att
lasta av. Vi fick besöka flera fadderfamiljer för att överlämna julpaket i
Reghin.
Sen påbörjade vi resan norrut. Först till
Sighetu Marmatei i norra Rumänien,
där ytterligare paket skulle lämnas.
Därifrån blev det en hundramilafärd
upp till Daugavpils i Lettland, där vi
lämnade paketen till det östra fadderrådet i Lettland, där Artjoms Rusalejev är
ansvarig. Resans sista uppdrag, strax
innan vi körde på färjan till Stockholm,
blev att leverera några paket till fadderbarn i Rigaområdet.

Familjen Vali Pavlov, Hoppets
Stjärnas medarbetare, blev våra
ovärderliga guider i Babadag,
Rumänien.

Det här lilla huset på ca 12 kvm
härbärgerar sex personer. Många
familjer bor i liknande hus utan vare
sig el eller vatten. Den enda fördelen
med små hus är väl att de är billiga
att värma på vintern.

En romsk mamma tillsammans med
sina fyra barn utanför sitt lilla hus i
Babadag, Rumänien.

Birgitta Nilsson kollar av att alla Här ser vi husets enda värmekälla,
paketen lämnats av i Sighetu som är både kokplats och varmvattenberedare.
Marmatei.

Resan var en gripande och intressant
upplevelse. Vi kände stor tacksamhet
över att få bo i Sverige, ett rikt land som Artjoms, i fadderådet i Lettland, har både en gris och en ko som ger
familjen ett bidrag till matkassan. Grisen såg ut att må fint, så här innan jul.
tar ansvar för sina medborgare.
Hur han mådde efter jul känner vi inte till, men vi har våra aningar.
Det finns fem hungriga småttingar i Artjoms och Zannas familj, som säkert
Kjell & Birgitta Nilsson, Linköping
välkomnade
en härlig julskinka på bordet.
Tillförordnade jultomtar 2016
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Vi är i stort behov av volontärer,
med andra ord frivilliga, som vill ha
en meningsfull uppgift.
I vår secondhandbutik i Hudiksvall finns massor med olika
uppgifter som väntar. Effektivt
bistånd bygger på att det finns
frivilliga, som vill bidra med
arbetskraft efter egen förmåga och
kunskap.
Vi behöver både morgonpigga och

kvällspigga medarbetare.
Vi öppnar arbetsplatsen kl 8 varje
vardag och kassan öppnar kl
10.30. Vi behöver några som kan
turas om med att jobba några
timmar i veckan, helt efter egna
förutsättningar. Till exempel kan
någon jobba ett par timmar på en
eftermiddag medan någon annan
kan göra ett par timmar på morgonen. Det kan vara en speciell dag i

veckan eller helt enkelt när du är
ledig.

Välkommen som medarbetare!
- vi behöver dig!.
- världens fattiga behöver
dig!
Ring Anna-Lena
0738444760
Styrelsen

Leveranser under 2017
2017
Jan

Totalt statistiskt värde för 2015
Kläder och möbler till Zilupe, sängar till Varaklani i
Lettland

12,0
ton
12.0

0,25 milj
255.000

VI FINNS PÅ HÅSTAHOLMEN i Secondhandbutiken LÄNGST FRAM NÄR DU KÖRT ÖVER BRON!

I samarbete med Hjälp Till Liv International
utför vi olika sorters RUTTJÄNSTER
tex vecko-och fyttstäd, fönsterputs,
trädgårdsarbeten, snöskottning,
hjälp att handla m.m.
8.30-17.00 för kostnadsförslag
Ring Azad 0768-503582 eller till Butiken 0650-560100 mellan 8.3014

Tankar från Hedvig.
Jag låg vaken och tänkte på alla
människor som flyr från allt elände som
finns på vår jord.
Känner mig så lyxig som har en
lägenhet och inte behöver varken frysa
eller hungra, har många vänner och
framför allt barn och barnbarn,

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

Då skrev jag några rader:

Gör det lilla du kan.
Gör det villigt och glatt.
Snart de dyrbara tillfällen flyr.
HÄR ditt liv ju består
av timmar, dagar och år.
Ingen vet när livslågan flyr
så jag har på känn:
räck ut din hand min vän
hjälp en flykting få livslust igen!
Egentligen skulle jag vilja bjuda hem
alla som sitter vid Hudiks affärsingångar
och bjuda dem på mat, men jag vågar
inte, men kan i alla fall inte gå förbi dem
utan att ge en slant.

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

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

·
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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Vi i styrelsen i Hjälp Till Liv
International vill rikta ett varmt tack
till ALLA som på olika sätt stödjer
oss i vårt arbete bland fattiga och utsatta medmänniskor i vår omvärld.
Bland Er som stödjer oss finns många företag
som sponsrar oss med kontanta bidrag eller
annonser i den tidning som Du just nu läser.

Eller så har bidragit 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 2016 och hittills under
2017:

Albert & Herbert AB, Hudiksvall

KS-Fastigheter, Ilsbo

Albins Leksaker, Hudiksvall

Lisa Hill, Hudiksvall

Hedström Bil , Hudiksvall

Magnus Kök och Catering, Hudiksvall

Bilmetro Lastbilar, Hudiksvall/Ljusdal

Mekonomen Bilversktad. Hudiksvall

Buränge Scoutkår, Iggesund

Monitor, Hudiksvall

Café 7:an, Hudiksvall

Mällaraktörerna, Gävle

Comfortbutiken, Hudiksvall

Nilssons El, Hudiksvall

Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall

Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall

Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall

Papperhuset, Hudiksvall

Fors Gummiverkstad, Hudiksvall

Sten Olofssons Åkeri, Delsbo

Föreningen Högtomts Bönhus, Delsbo

Sundins El & hushållstjänster, Hudiksvall

Hudiksvalls plåt & gasol AB, Hudiksvall

Svedman Försäljning, Hudiksvall

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall

Sverige Bygger AB, Hudiksvall

Hudiksvalls Kiropraktiker klinik

Tallriksfabriken, Strömsbruk

Hudiksvalls Solskydd, Hudiksvall

Tandläkarhuset, Hudiksvall

Hudiksvalls Tidning

Tisdag, Hudiksvall

Håstaholmen KB, Hudiksvall

Upplandspotatis , Karlholmsbruk

Hälsinglands Fastighetsbyrå, Hudiksvall

VibyBuss AB, Arboga

Hälsinglands Sparbank

XYZ-maskin AB, Hudiksvall

Hälsokraft, Hudiksvall
Högs Kyrkliga Sykrets, Hudiksvall
ICA Maxi, Hudiksvall

HTLI framför sitt varma tack för generösa
gåvor, som skänkts till vårt arbete bland de
fattiga av följande företag och organistioner:

Jannes Golv AB, Hudiksvall
KB Håstaholmen, Hudiksvall
Kjelles AB, Hudiksvall
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Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, Falkenberg
Pharmapack Argentur AB, Sollentuna
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Vi behöver förstärka våra digitala
resurser.
Vi som var med och startade HTLI
för 25 år sedan börjar bli lite “out of
date”, eller man kan säga att bäst
före datum just har passerat.
I den värld vi idag lever behövs folk
som kan hantera den digitala
världen, sociala media m.m.
Vi har skapat ett unikt system som vi
kallar AidTrack, ett namn som ska
associera till att kunna spåra
hjälpen.
Vi har under alla 25 åren arbetat
utan någon annan ersättng än
glädjen att kunna hjälpa någon med
behov. Därför har vi även kunnat
skryta med att ha det allra effektivaste systemet, där varje inbetald krona
går till mottagarlandet.
Systemet är byggt för att vara en
kanal mellan faddrarna och fadder-

familjerna. En pengakanal från
faddern till fadderfamiljen och en
informationskanal, om fadderfamiljens situation till faddrarna. I
datavärlden används ibland ett
talesätt: Skit in ger skit ut. Då menar
man att dålig data in ger dålig data
ut. Och följdaktligen blir då även att
ingen data in ger ingen data ut.
Därför behöver vi fler personer, som
vill arbeta med uppdatering av
information. Vi kallar dessa personer för fadderkonsulenter, ( FK)
En FK ska kunna hämta ut data och
även skriva in information i vårt
AidTrack system.
FK är kontakten mella faddern och
landets fadderråd samt fadderns
fadderfamij.
Du kommer att hjälpa fadderråden
med att uppdatera fadderfamiljernas webbsidor med bilder och

informativa händelser
Det innebär att du som är intresserad att vara med på tåget, ska vara
utåtriktad, ha kärlek till din nästa,
och lite grundläggande datakunskap. Vi håller kurser och lär dig allt
du behöver.
Du ska kunna, genom sociala
medier, type Facebook, Twitter,
webbsidor och alla tänkbara vägar,
söka nya faddrar till de barn som
står på väntelistan.
Du kan bo var som helst i världen.
Allt sker genom Internet.
Självklart ser vi till att du får besöka
våra projektländer .
Kontakta oss via emai:
l info@htli.org eller
Allan på telefon 0705360431
Så berättar vi mycket mer .
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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
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 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

17

Secondhandbutiken
butiken LÄNGST FRAM NÄR DU KÖRT ÖVER BRON!
VI FINNS PÅ HÅSTAHOLMEN i Secondhand

I samarbete med Hjälp Till Liv International
klär vi om möbler, syr alla sorters gardiner,
skjortor, byxor, jackor eller annat på
beställning.
Ring Shirin 076-9550974, eller tilll Butiken 0650-560100

mellan 8.30-17.00 måndag-fredag för kostnadsförslag .

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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Berit Jonsson, en
. av våra värdefulla volontärer i secondhandbutiken.
Intervjuad av Renée Westrin.

Jag är uppväxt i Hovsäter utanför Hudiksvall. När jag skulle
börja jobba måste jag fytta till stan, eftersom det inte fanns
någon bussförbindelse dit. Jag fick jobb på Skölds El, där jag
stannade i 40 år, dvs hela min yrkestid.
En dag år 2000 ringde min svägerska, Karin, som är gift
med min bror Börje. De var i Norsta Kapell och sorterade
kläder för HTLI och undrade om jag kunde komma och hjälpa
till för det var så mycket. Det kunde jag och det gör jag än. Fast
nu är klädsorteringen flyttad till Håstaholmens secondhandbutik.
Där har det blivit så att jag mest tar hand om alla sorters
textlier som lämnats in, gardiner, lakan, alla handdukar,
dukar, i tyger, matttrasor, garner mm

Många fina mattor i
olika längd och bredd
Gardinavdelningen

Garner

Tygstuvar i
Tygskåpet

Vackra lakan o örngott

Mängder av mattrasor.

När jag jobbar i Butiken känner jag att jag
gör en god gärning för de fattiga. Det
känns bra. Man får också kontakt med så
många positiva kunder och trevliga
arbetskamrater, som man blir glad av.

Virkade smådukar
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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:
Per-Olof Andersson Hudiksvall Två trisslotter
R-M Jonasson

Bankeryd Två trisslotter

P-G Svensson

By Kyrkby Två trisslotter

Ingegerd Liw

Näsviken Två trisslotter

Din Hjälp Räddar Liv!

www.upplandspotatis.se
Tel 0294-20078
info@upplandspotatis.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

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik
Willem Ten Berg
hudikkiro@gmail.com
Mickelsväg 4
824 34 Hudiksvall
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0650-10810
0705319961

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 maj 2017 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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Bilverkstad
Vi kan släcka dina tvåor!!
Tel 0650-540700
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Gammelbansvägen 1
82440 Hudiksvall

info@tunabilteknik.se

www.mekonomen.se
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Till Minne Av Namn

Hemort

Erik Norell

Hudiksvall

Maja Danielsson

96 år Berget Allstakan

Erik Furtenbach

Hudiksvall

Astrid Åström

90 år Bergsjö

Erik Persson

Hudiksvall

Edvin Medevik

85 år Hudiksvall

Sune Färnström

Hudiksvall

Ingemar Sundberg

Hudiksvall

Leona Furtenbach

82 år Hudiksvall

Jens Stolpe

Hudiksvall

Anna-Greta Jonsson

Hudiksvall

Urban Persson

Hudiksvall

Margareta B Kjellin

Hudiksvall

Gull-Britt Sundberg 80 år Mörlunda
Anita Hallgren

75 år Gunnarskog

Marianne Eriksson

60 år Näsviken

Ingegerd Lindbergh

Iggesund

Helén Olsson

49 år Göteborg

Vivi Östberg

Bergsjö

Staffan Dahlbom

48 år Njutånger

Gunvor Hällström

Forsa

Erik Jonering

Södertälje

Greta Larsson

Bjuråker

Holger Fröjmark

Storvreta

Hans Johansson

Enköping

Du kan även testamentera gåvor till oss.
Alla gåvor går i sin helhet till hjälpprojekt
för de fattiga.

Maud Sjögren
Stockholm
- 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

v
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Min on
s
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s
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Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

Exempel på framsida av fyrsidigt
minnesblad
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B-post föreningsbrev
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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.se

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 sysselsättning

och arbetstillfällen på hjälporterna.
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

