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Renée kände:
”Här vill jag
vara!” sid 5

sid 10-11

Jan och Bengt-Olov åkte 650 mil
för att glädja fadderbarn!
Sid 6-9

HJÄLPEN NÅR ZILUPE!
- eftertraktade rullstolar & sjukhussängar på plats
{n}

baserad i Hudiksvall och som fungerar på ideell grund och
utan vinstintressen. All behållning går till vår biståndsverksamhet i de länder där vi är verksamma, vilka för närvarande är
. Vår vision är att bidra till
att människor ska få leva ett värdigare liv. Vår mission är att
genom ett stort inslag av frivilligarbete förverkliga vår vision
så kostnadseffektivt som möjligt. Arbetet grundar sig på
kärleken till medmänniskan. Som led motiv har vi bibel
ordet: ”Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni
göra för dem”. Utifrån detta ska TIL ge humanitär och
andlig hjälp åt nöd ställda, fattiga och lidande människor.
Du kan följa vårt arbete genom tidningen
, genom
och genom vår
. Vi har även en
i Hudiksvall, som du
gärna får handla i, för att stödja vårat arbete! Där finner du
även vårt
. Vill du stödja vårt arbete kan du göra det
genom att

Fadderprogram

Genom Hjälp till Liv har 1300 barn, äldre och
studenter fått hjälp genom åren. Vi har för
närvarande 600 barn och vuxna i våra
fadder-program.

Hjälpsändningar

Varje år skickar vi 3-4 stora hjälpsändningar
med kläder, möbler, rullstolar m.m.
Dessutom går även flera mindre sändningar
iväg.

Skola och Dagcenter

HTLI har byggt och driver barncentret
”Tabita” i Rumänien. I Afghanistan har vi en
provisorisk skola för barn vars föräldrar blivit
dödade av talibanerna. En större skolbyggnad
är påbörjad för 400 barn, varav hälften
kommer att vara flickor.

Secondhand & café

På Håstaholmen i Hudiksvall har HTLI en stor
secondhandbutik med café, driven på ideell
bas. All vinst går direkt till våra
biståndsprogram.

Ring Anna-Lena 0650-56 01 00 eller Allan 070-536 04 31

Biståndsprojekt

HTLI har genom åren bistått med bland
annat vattenprojekt och projekterat en
lägergård i Lettland för barn i utanförskap.

Var med och gör skillnad! - Du behövs!

Adress till butik och secondhand
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Kontaktpersoner
Butikansvarig & volontärkontakt
AnnaLena Gustafsson, 0650-56 01 00
Fadderbarn & allmänna frågor
Allan Widarsson 0705-360431
Etiopien Kjell Widarssson
kjell.widarsson@gmail.com

Inlämning av saker
Prylar och möbler lämnas i vår
Secondhandbutik på Håstaholmen.
Det är även möjligt att få hämtat.

Systerorgansiation Spanien HTLEs

ÖPPET kontor & butik
Må - Fr 10.30-17.00
Lö 10.30-15
Sö & helgdag stängt

Secondhandbutik & kontor
0650-56 01 00
Biståndsstäd 0762-50 35 82
{n}

E-mail info@htli.org
Hemsida www.htli.org
FB-sida facebook.com/htli.org
FB-sida facebook.com/bistandsstad
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DETTA NUMMER
Sid 4 De
stickar för
(glatta) livet

Att ha ett hem och
ett sammanhang
Människans största hot är att bli
övergiven. En övergiven bebis dör
inom några timmar. Ett övergivet barn
kan kanske överleva rent fysiskt en
liten tid, genom att hitta mat på
soptippar eller spunna, men psykiskt
har det dött för länge sedan, redan när
det blev utan sin familj's omsorg.
Därmed saknar det helt framtid och
förmåga att själv ta sig ur sin situation.
Utan hjälp kommer barnets liv inte att
bli långt, eftersom sjukdomar och även
ofta droger kommer att ta dess liv
tämligen tidigt.
När Jesus är uppspikad på korset
upplever han denna totala övergivenhet
och ropar med hög röst: ”Min Gud
varför har du övergivit mig?” Samtidigt
visar han hur vi ska ta hand om
varandra: Från sin lite upphöjda plats
tittar han ner mot sina kära, som
förtvivlade står och ser upp till honom
på korset. Så ger han instruktioner om
hur de och vi ska förhålla oss till
varandra, när han säger: “Moder se din
son!” Till Johannes säger han: “Se din
moder!” Texten berättar vidare att
Maria fick flytta hem till Johannes. När
Jesus inte längre hade möjlighet att själv
ta hand om sin mor, ombesörjde han att
hon likväl blev väl omhändertagen. Det
finns mycket att lära från detta.
När
Syriens
ledning
och
allierade
plötsligt börjar
bomba sin egen
befolkning och
m i l j o n t a l s
människor tvingas
fly för att rädda
sina liv, inser vi att
något inte är som

Sid 4
Dags för
ÅRSMÖTE!

det ska.
När romernas hemländer inte ger sina
romska familjer den hjälp de behöver
för att kunna överleva, utan att tvingas
ut på tiggarstråt, ser vi också att något
inte stämmer.
Men vi ser också att något är fel när
Sverige inte på något humant sätt tar
hand om dem man gett en fristad. Vi har
själva just bevittnat hur ett tio-tal
familjer, som skapat sig nya hem i ett
asylboende i Hälsingland, helt plötsligt
tvingas lämna allt de byggt upp under
ett par års tid, i väntan på att
asylprocessen ska bli klar. Barnen har
börjat skolan, fått lekkamrater och
börjat känna att de fått ett nytt hem.
Familjerna har hunnit inreda ett nytt
hem med nya möbler, ja det mesta de
förut tvingats lämna bakom sig när de
flydde undan död och förintelse. Och så
kom
plötsligt
uppbrottsordern:
Asylboendet ska stängas och varje
familj får bara ta med sig två väskor à
max tjugofem kilo vardera. De ska flyttas
till ett annat boende ca 50 mil bort och
bussen har bara plats för 50 kg per familj.
Än en gång måste familjerna uppleva
flyktens hårda villkor, som alltid betyder
att man tvingas lämna allt man köpt, allt
personligt, allt man älskar av både
nyvunna vänner och tillhörigheter.
Grannarna till asylboendet ringde vår
secondhandbutik och bad oss komma
och hämta sådant som familjerna
tvingats bära ut till områdets
sopsorteringsanläggning. Det var med
vemod vi lastade in dessa prylar i vår
skåpbil. Man kände hur barnen hade
ropat och bönat för att få behålla sina
speciella leksaker, men att man tvingats
säga: - Vi får inte , vi kan inte. Vi får bara
ta med tjugofem kilo packning.
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jag vara”
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Sid 10-11
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En grupp glada damer som har trevligt när de ”löser världsproblemen”:

De stickar för (glatta) livet!
behövande i bland
annat Estland, Lettland
och Rumänien.
‑ Från början stickade
vi bara små storlekar,
men på senare år även
till 8 – 10‑ åringar.
Behovet är stort och vi
stickar så mycket vi
hinner, berättar Ingalill
Domeij, en av kyrkans
volontärer, som varit
med från start.
Sedan våren 2011 har ett glatt gäng
samlats varje tisdag förmiddag på
Nathanaelgården, i Svenska kyrkans
församlingshem i Tierps pastorat.
Det är ett 30-tal kvinnor som träffas
och stickar till välgörande ändamål.
De flesta har varit med från starten,
men några har även tillkommit på
senare år.
De har det trevligt tillsammans. De
flesta har varit med från start, men
några har tillkommit med åren.
Runt bordet sitter en grupp
stickande damer, som tillsammans
fyller runt fem banankartonger med
mössor, vantar, halsdukar, tröjor
och annat per termin. Det har blivit
ett antal lådor, som genom åren
skickats genom HTLI vidare till

Fikapengen blir garn
På senare år har gruppen även
börjat sticka till Akademiska
sjukhusets prenatalavdelning. Det
blir pyttesmå mössor, vantar och
filtar i ren bomull till de för tidigt
födda. ‑ Något som är mycket
uppskattat av sjukhuset.
‑ Garnet betalar vi faktiskt själva,
förklarar Ingalill. Vi betalar tio
kronor till kaffekassan per person,
och tar ur den potten när vi behöver
mera garn. I år har vi dock fått ett
garnbidrag från Sensus så vi kan
spara kaffepengarna ett tag till. Det
är vi väldigt tacksamma för.

stickandet av en vissling och då är
det dags för gymnastik! Plötsligt
ställer sig alla upp och viftar med
armarna mot taket för att mjuka
upp axlarna. Strax därefter blir det
full fart på stickningen igen.
Det pratas och skrattas en hel del
kring borden, medan mössor och
halsdukar växer fram ur deras
händer.
‑ Ja, vi har väldigt trevligt till‑
sammans när vi löser världs‑
problemen, konstaterar “sticktanterna”, och det känns skönt att det
vi gör går till några som verkligen
behöver våra saker!

Gympapaus och skratt
Ett par gånger varje pass avbryts

HTLI ÅRSMÖTE
28 MARS KL 17
I HJÄLP TILL LIVS LOKALER LÄNGST UT
PÅ HÅSTAHOLMEN I HUDIKSVALL
ALLA STÖDMEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
REDOVISNING AV FÖREGÅENDE ÅR,
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR &
ENKLARE SERVERING

{n}

”Jag har fått allt man kan
önska sig i livet. Självklart
vill jag dela med mig!”

RENÉE KÄNDE: “HÄR VILL JAG VARA!”
Renee Westrin pensionerade
sig tidigt. Hennes plan var att
ta hand om sin man som blivit
sjuk. Men livet blev inte som
hon tänkt sig. Maken blev snart
så sjuk att han måste bo på
servicehus. Nu stod hon där,
utan maken — och det arbete
hon brunnit för.
TEXT Berith Nilsson

hemma med sin man som blivit
sjuk. A�ret efter blev hon dock
ensam hemma, då mannen
flyttade till serviceboende.
Plötsligt blev hon utan arbete och
man i vardagen.
- Frågan var vad hon skulle göra
nu?

”Vad ska jag nu ta mig till?”

Reneé tog småskollärexamen
redan som 20‑åring och har
hunnit jobba i 42 år som lärare,
alltifrån Malmö till Luleå. Till slut
landade hon dock i Hudiksvall,
där hon
arbetade som
lärare i 30 år.
Skåningen
blev Hälsing,
om än den
dialektala
klangen
fortfarande
avslöjar
hennes
ursprung.

- Det blev en oerhörd tomhet och
jag visste inte vad jag skulle ta mig
till, berättar Renée, som kände ett
stort behov av att få träffa nya
människor.
Under sin lärartid hade hon en
kollega vars dotter arbetade
volontärt utomlands. Skrattande
berättar Renée att hon då inte ens
visste vad själva ordet ”volontär”
betydde. Kollegans och dennes
familjs ideella engagemang
imponerade dock på Renée, vilket
ledde till att hon bestämde sig för
att hon som pensionär också
skulle jobba ideellt.
- Men jag hade ingen aning hur
och med vad! konstaterar Renée.

Men så blev
inte allt som hon tänkt.
2004, som 62‑åring, valde hon att
pensionera sig för att vara

- Tack vare en kollega, Gerd, kom
jag dock i kontakt med Hjälp Till
Liv. Jag hade nämligen under
några år emellanåt lämnat saker

och kläder till henne, för vidare
befordran till hjälpbehövande. När
hon så en dag föreslog att jag
skulle följa med och se var hon
lämnade sakerna. Då gjorde jag
det.
Under den här tiden höll HTLI till
vid ”Norstadepån” ‑ ett gammalt
kapell i Rogsta, på landet utanför
Hudiksvall. Här hade HTLI en
liten loppis, samt insamling,
sortering och förvaring av kläder
för vidare transport till
behövande i andra länder. Det var
minst sagt prylar överallt!
- När jag klev innanför dörrarna
där, kände jag direkt: ”Här vill jag
vara!” Och så blev det. I åtta år var
jag där regelbundet och sorterade
kläder. Så småningom blev jag
styrelsemedlem och sekreterare.
- Något jag också har gjort genom
åren är personliga Gratulations,
Minnes - och Julkort till önskade
mottagare, av någon som satt in
en
gåva till verksamheten. Det har
blivit hundratals genom åren.

(Forts sid 12)

VILL DU OCKSÅ BLI VOLONTÄR? Renée arbetar som volontär i HTLI:s secondhandbutik i Hudiksvall,

minst 20 timmar i veckan. Där ansvarar hon för Biblioteket, numera tillsammans med sin tidigare
lärarkollega, Ulla. Hon sorterar även på lagret, packar upp kläder, står i kassan och jobbar hemma med
kontorsuppgifter. Det är saker som passar henne. Kanske du också har saker du vill hjälpa till med?
Varför inte bli volontär? Allt i den omfattning du önskar - om det är någon timme, eller betydligt mer.
{n}
Hör av dig till HTLI på 0650-56 01 00 eller info@htli.org

Jan & Bengt-Olov reste
650 mil med fadderklappar!
Den sjätte december 2017 åkte
hälsingarna Jan Bruus och BengtOlov Kollin iväg med en fullastad
minivan med julpaket och
kläder. Målet var att dela ut de
julgåvor som faddrar lämnat in
till sina fadderbarn i Bulgarien,
Rumänien och Lettland, samt en
del ytterligare klädpaket. Det
blev några intensiva veckor som
de två ”jultomtarna” fick.
TEXT: BERITH NILSSON

Turen gick från Hudiksvall ner till
Trelleborg och vidare över till
Gdansk i Polen. I Polen är det
varken tullar eller vägskatter så,
undantaget ett stop för att
besöka nazisternas förintelseläger Auschwitz, gick det fort att
komma vidare efter
övernattningen på Östersjön.
Övernattning i Ungern
Efter besöket i Auschwitz åkte de
vidare på sitt egentliga uppdrag:
Efter att ha passerat Polen och
Slovakien, var de inne i Ungern
för en övernattning söder om
Budapest.
- Vi försökte undvika

storstäderna, då de ofta tar tid
att passera – och vi ville ju
komma hem till jul! kommenterar
Jan deras resväg.

Trots frågor om var denna skulle
betalas svarade inte tullpolisen,
utan de fick försöka luska fram
det själva.

Jan är van vid resor. Efter att ha
haft jobb där han fått resa
mycket som snickare och
ingenjör, ser han en sån här resa
som ett äventyr!
- Fler borde få uppleva detta,
säger han med emfas.
Genom Rumänien mot Bulgarien
Efter en övernattning i Ungern
for de vidare till Rumänien. Här
var tullarna hårda, på grund av
dels ”vanlig” smuggling men även
människosmuggling.
- Det var en otrevlig upplevelse.
Tullpolisen var väldigt burdus och
ovänlig. Jag förstår att de måste
vara noggranna, men man
önskar att de inte hade ett så
otrevligt sätt, kommenterar Jan
upplevelsen.
I Rumänien var det vägtull – en sk
”vinjett” - som gällde. 6 euro
skulle betalas, men inte heller
här var servicenivån på topp:

{n}

Nedresan genom Rumänien
gjorde Jan och Bengt-Olov utan
stopp och väl i Bulgarien var det
visserligen tullar, men inte så
hårda. Här tittade tullpersonalen
mest in i minivanen och nöjde sig
med att få veta att det var
presenter och hjälp till
fadderbarn i den.
Möte med Milton
Vid gränsen mötte en av HTLI:s
mest trogna medarbetare upp.
Milton Metodiev Grenkov tog
dem hem till sitt lilla hus, som

ligger på landet, ca 7-8 mil innanför
gränsen mot Rumänien. Där har
familjen – likt många andra - en ko,
några grisar och lite höns.
Milton arbetar halvtid för HTLI och
besöker ofta de många fadderbarn
och familjer vi stöder i området. I
stugan, som rymmer två rum med
en värmekamin mitt i rummet, bor

Annika Östberg

Många nyfikna grannar hälsar på
när Miltons familj får besök
Milton och hans fru, tillsammans
med sina vuxna döttrar och deras
familjer, samt hans 89-åriga
mamma. Här är det inte tal om att
var och en har sitt eget rum, utan
här delar man både dag och natt
med varandra.
- Tänk vilken skillnad mot för vad vi
är vana vid, kommenterar Jan. Här i
Sverige, räknar vi med att varje barn
ska ha ett eget rum, men där får
flera generationer dela på ett och
samma rum. Tala om att man lär sig
att anpassa sig! Det är inte många
Theresia
svenska barn – eller vuxna, för den
Widarsson
delen – som skulle acceptera att ha
det så. Vi och våra barn blir så
bortskämda, inte bara med egna
rum, utan även ofta egen dator, TV,
mobil osv.
Hemma hos Milton fick man gå
utomhus för att gå på toaletten,
som visserligen hade vatten, men
som annars bara var en
porslinskopp i golvet.
- Jag förstår inte hur Miltons
mamma kunde klara av det, säger
Jan, förundrad.

Det blev en natts övernattning i det
lilla huset, med besök av Miltons
grannar, gemenskap och
överlämnande av jul- och klädpaket.
Dessa lämnas sedan över till de
bulgariska fadderbarnen av HTLI:s
fadderråd, som Milton ansvarar för.
Vidare, tillbaka till Rumänien
Resan gick nu åter in i Rumänien.
Här möttes de av Attila Toth,
som är huvudansvarig för
HTLI:s arbete i Reghinregionen och vårt dagcenter
Tabita.
Attila är gift med Pusha och
tillsammans med sina barn
bor de i ett samhälle, ett par
mil utanför Reghin. Även
Pusha är engagerad i Tabita.
På Tabita möttes Jan och
Bengt-Olov av ett gäng glada
HTLI-medarbetare.
- Just den dagen var barnen lediga,
men det är fantastiskt att se det
HTLI har byggt upp där!
understryker Jan och ger en stor
eloge till HTLI:s ordförande Allan
Widarsson, som personligen dragit
ett tungt lass.
- Att se hur fint det blivit på centret,
vilken fin personal det är och vad
det betyder för dessa barn – som
ofta har ensamstående mödrar - det
är fantastiskt! Dessa mödrar skulle
annars inte kunnat arbeta och få
den självbild de idag får,
konstaterar Jan, som även besökt
centret vid flera tillfällen tidigare.
- Det är en enorm bedrift att både
bygga upp dagcentret, driva det och
ge dessa barn både mat, läxhjälp,
stimulans och hjälp med kläder.
Tabita är helt klart det största
intrycket från denna resa! Det är ett
center som borde uppmärksammas
mer, tycker Jan. Det är bara att lyfta
på hatten och bocka och buga. Det
är ett beundransvärt arbete som
gjorts och görs.

{n}

STOP I AUSCHWITHZ
På vägen ner gjorde de två
chaufförerna ett extra stop i
Auschwithz – nazisttysklands
största koncentrations- och
förintelseläger. Hit
deporterades 1.3 miljoner
personer, varav 1.1 miljoner
dog i den industriella
dödsmaskin nazisterna
upprättade. Nittio procent av
lägerfångarna var judar – den
grupp Hitler var mest
angelägen om att döda. Men
här fanns även polacker,
romer, sovjetiska krigsfångar,
homosexuella mm.
- Besöket berörde oss mycket,
kommenterar Jan det de fick
möta. Bengt-Olov som aldrig
varit där förut, skakades djupt
av främst Auschwitz-Birkenau.
Hit borde alla skolungdomar
åka, menar Jan.
Förutom de fruktansvärda
gaskamrarna talar även
sovsalarna sitt tydliga språk
om den förnedring människor
här fick genomgå: Tätt, tätt
fick fångarna sova i små bås,
på rad och travade på
varandra. Mellan båsraderna
placerades toaletthål på
samma systematiska rader,
där allt fick göras i det
offentliga.
Låt oss aldrig glömma vad
människan är kapabel till.
Men låt oss alltid kämpa för
det goda!
Besök gärna
www.levand
ehistoria.se

”...satte hon sig på sängen, klappade
täcket och sa förundrat: ”Ska jag få
sova här själv? Helt själv?!” Det var
stort för henne.

Del av Miltons hus och trädgård
På Tabita lastade de av en stor mängd jul- och
klädpaket till barnen på centret. Dessa paket delas
sedan ut till barnen av HTLI:s medarbetare. Ett
speciellt paket levererade dock Jan själv – det till
han och hans familjs eget fadderbarn.
Besök hos Jans fadderbarns familj
Vid HTLI:s faddergala 2004 blev Jan och hans familj
fadder till en 15-årig tjej som hette Mirela. Henne
har de hållit kontakt med sedan dess, dels genom
mail och telefon, men även genom att de träffats
vid flera tillfällen.
- Mirela är en intelligent tjej och vårt vanliga
fadderskap ledde senare till att vi blev
studentsponsor åt henne. Idag är hon därför
utbildad sjuksköterska och får egna inkomster. Hon
har till och med lärt sig att tala engelska, med hjälp
av TV:n. Hon har även varit i Sverige för att
sommarjobba vid några tillfällen.
Fler fadderskap inom familjen
Fadderskapet har gått vidare i familjerna: Idag är
Jans dotter fadder åt Meredas lillebror Marius, 13
år.
Jan och Bengt-Olov besökte därför Mereda i hennes
föräldrahem, där Marius och två vuxna syskon bor i
en liten stuga med två rum och kök. De använder
dock bara ett av rummen vintertid, på grund av
uppvärmningen. Den äldre sonen, som är 30 år, har
dock gjort en tillbyggnad till huset där han bor själv.
Föräldrarna har inga arbeten, utan försörjs av
barnen och de få djur de har på
gården – även här en ko, ett
par grisar och några höns.
Trångbodda, men
gästvänliga
För flera år sen, 2009,
bjöd Jan och hans familj
Mereda till Sverige för
första gången. När man
visat henne runt i huset
och att hon fick sova i ett av

{n}

barnens rum, satte hon sig på sängen, klappade
täcket och sa förundrat: ”Ska jag få sova här själv?
Helt själv?!” Det var stort för henne. Att få ha ett
eget rum i några dagar. Annars sov hon alltid
skavfötters med sin syster, tillsammans med resten
av familjen i ett rum.
- Det är trångbott i dessa länder, men
gästvänligheten är det inte att ta miste på. Det är
fantastiskt hur väl bemötta vi blivit av de vi mött
under resan, konstaterar Jan. Människor är så glada
när man kommer och vill göra så mycket som
möjligt för att man ska känna sig välkommen; bjuda
på kaffe, mat, boende och mycket värme! - De visar
en enorm tacksamhet för det HTLI och dess faddrar
gör!
Mot Riga
Efter några dagar i Reghin, gick färden upp mot Riga
i Lettland. I Lettland har HTLI 330 barn, studenter
och vuxna som får regelbundet stöd. Även om
Lettland generellt har det bättre än både Rumänien
och Bulgarien, finns det likväl många fattiga i
landet.
I Lettland träffade våra chaufförer HTLImedarbetaren Adjonoks
Rusalevejs, och lämnade
julklappspaket även här.
Adjonoks har varit engagerad
i och tagit ett stort ansvar i
HTLI:s arbete i Lettland,
sedan många år. Han
försörjer sig dock genom att
arbeta skift som brandman. - Fantastiskt nog har de
faktiskt fått huset de bor i!
berättar Jan. Det är nämligen
så många som flyttar från
Rumänien, att det blir hus
stående tomma på landet!
Mirela, Jans familjs
Det har även gjort vissa
renoveringar, även om det är tidigare fadderbarn
enkelt.
Nu var resan snart klar, men innan färden hem med
färjan mot Stockholm, blev det ett sista stopp för
några julpaket ett par mil utanför Riga. Efter
närmare två veckors resa i Europa nådde så två
nöjda – och trötta – HTLI-chaufförer och
medarbetare hem en vecka innan jul.

Julklappar som
stärker relationer
Är det då inte
effektivare att skicka
paketen med post?
- Jo, det är väl enklare
så, medger Jan, fast
det är inte lika säkert
att paketen når fram
då.
- Det finns även ett
stort värde i de möten
som görs på resan. Att
vi som representanter
för HTLI möter de
lokala medarbetarna,
på plats. Resan
betyder inte bara
mycket för
mottagaren, utan
HTLI:s fadderansvarige, Ardjorns Rusalevajs, bor i ett av de många hus som
även för oss som åker.
övergivits av utflyttade letter och som därför fått nya ägare.
Det är en
ögonöppnare, menar
Jan, som varit med vid flera resor och även är fd
mottagare.
ledamot i HTLI:s styrelse.
- Det känns viktigt att få träffa fadderråden och för
mig personligen var det väldigt positivt att få träffa
Julklappssänd-ningarna är inte de största
”vår” familj i Lettland.
sändningarna HTLI har, men några av de mest
Bortsett från drivmedel för minibussen, så stod Jan
personliga. Här möts givare och mottagare.
och Bengt-Olov för alla utgifter de hade med hotell
Upplevelser görs. Faddrar kan ge personliga små
och mat.
gåvor till ”sina” fadderbarn, studenter och
- Det skulle kännas konstigt med något annat, när
pensionärer de understöder. Relationer byggs –
man ser hur andra har det och vet hur bra man själv
något som inte sker på samma sätt vid en
lever, avslutar Jan.
postleverans, vilken inte heller helt säkert når sin

VILL DU OCKSÅ BLI FADDER?
Att bli fadder innebär att du tar ett personligt
ansvar för att ett barn, en student eller någon
vuxen med speciella behov får ditt stöd under
en längre tid. Du kan genom din regelbundna
gåva förändra någons liv.
Bengt-Olov, tillsammans med Artjoms och hans
familj. Utöver ansvaret för sina egna fem barn,
och våra ca 100 fadderbarn, har Artjoms tagit
ansvar för en föräldralös romsk flicka (längst till
höger i bild). Tummen upp för Artjoms och Zana!

Hör av dig till oss på tele 0650-56 01 00
eller info@htli.org, om du är intresserad av
mer information! Du kan även anmäla dig
på www.htli.org/blifadder

{n}

INLÄGG av Allan Widarsson, ordf. HTLI

“FÅR DET GÅ TILL SÅ HÄR?”
Detta var orsaken till att
asylsökande ställde ut möbler på
sophanternigplatsen.
Hade byggt upp ett kontaktnät
Svenska kyrkan och Röda Korsets
lokala grupp hade varit till stor
hjälp för dessa familjer, under
deras tid i Strömsbruk och varit
famijernas stora trygghet. Där
fanns nu deras nya kontaktnät
med både människor och
myndigheter.
Så plötsligt slog detta
meddelande om omedelbart
uppbrott ned bland dem som en
bomb.
Det hela började för min del
med ett telefonsamtal från en
tidigare skolkompis för ca 60 år
sedan. Hon frågade om jag
kunde komma med vår bil och
hämta en mängd fina möbler
som asylsökande flyktingar ställt
ut på sophanteringsplatsen i
Strömsbruk. Tolv familjer hade
fått besked att de skulle flyttas
till Värmland om ett par veckor.
Alla bodde i egna lägenheter och
hade hunnit rota sig ordentligt i
det lilla brukssamhället. Några
hade bott på platsen i fyra år.
Barnen hade fått nya kompisar,
kommit igång i skolan och börjat
känna att livet ändå var värt att

leva. Traumat från flykten från
deras tidigare hem, där de
tvingats lämna allt bakom sig,
hade börjat ge vika.
Så kom Migrationsverkets
order: Asylboendet på orten ska
stängas. Ni ska vara klara att kliva
på bussen torsdag den 1 februari
- vilket var bara någon vecka
senare.
De skulle flyttas till Värmland, ca
50 mil söderut. Lägenheterna
skulle tömmas från allt och de
fick ta med sig två väskor per
familj med, totalt 50 kilo.

{n}

Sorg och förtvivlan
Det blev stor sorg och förtvivlan
över att tvingas lämna skola och
nyvunna vänner för att bege sig
till en ny okänd ort och okända
människor. Alla ägodelar de
förvärvat under vistelsen på
asylboendet, och som gett dem
möjlighet att bygga upp ett nytt

FLYKTINGARNA fick genom
Migrationsverkets försorg bara ta
med sig två väskor per familj, totalt
50 kg. HTLI gjorde därför inför flytten
ett upprop på FB för pengar till att
transportera ytterligare ägodelar åt
de asylsökande att få med sig till sina
nya hemorter.

Boende på flyktingförläggningen i Strömsbruk
personligt hem, måste överges.
Det blev alltså dags att än en
gång lämna allt de ägde bakom
sig och tvingas ge sig iväg mot
okänt mål.
Paniken slog ned. Gråt och
förtvivlan blev än en gång dessa
flyktingars verklighet.
De människor som varit deras
kontaktnät stod svarslösa och
frågade sig : - Får det verkligen gå
till så här? Får man hantera
människor så här? Är detta
Sverige, det land vi lever i?
Frågan väcktes genast hos
familjerna om vem de framöver
ska kunna vända sig till när de
fått ett brev som är svårt att
förstå? Och vem de ska prata
med när det känns jobbigt i den
till synes oändliga väntan på
Migrationsverkets asylbeslut?.

HTLI-upprop på Facebook
Idén föddes hos HTLI att lasta en
del av flyktingarnas personliga
ägodelar i vår skåpbil och ett
släpvagn, för att hjälpa dem att få
lite mer av sina nyss skapade
hem flyttat till deras nya
bostäder. Genom ett upprop på
Facebook fick HTLI in närmare
6000 kr, varefter både Röda
Korset och Svenska Kyrkan
lovade att täcka återstoden av
kostnaden för transporten. Som
chaufförer ställde de två
tjänstvilliga pensionärerna Bror
och Stig upp. Efter packning, där
många hjälpsamma händer fanns
på plats, rullade så den tredje
februari transporten iväg med
160 välstuvade lådor med
personlig packning, samt ett
trettiotal cyklar flyktingarna fått
under tiden i Strömsbruk.
Leveransvägen gick en 74 mil
lång rutt över Vansbo, Stöllet,

Personligt utformade
gåvokort att ge bort!
För info och beställning
kontakta Renée Westrin
Tel 0650-17 300 eller
070-213 87 71
E-post renee@htli.org

{n}

Östmark, Torsby, Bjälverud,
Sunne, Gräsmark, Hagfors,
Lesjöfors och Filipstad. Efter en
natts övernattning i Arvika vände
de två chaufförerna hem, efter
att - om än inte ha kunnat
förändra situationen, ändå ha
varit med och underlättat den.
Varmt tack till alla er som gett en
gåva för att möjliggöra detta!

VAR MED DU OCKSÅ NÄSTA GÅNG!
Gilla gärna vår hemsida, så att du
kan vara med och hjälpa till vid
framtida upprop för behov HTLI vill
försöka möta!

Reneé kände: “Här vill jag vara!”

”Fler borde förstå hur givande det
är att jobba med hjälpverksamhet”
Reste till Dagcentret Tabita
Renée har också varit på resor
med HTLI. Den första resan 2006
blev starten på ett djupare
engagemang: Tillsammans med
andra fadderfamiljer åkte de för
att inviga HTLI:s då nybyggda
dagcenter Barnens Hus ”Tabita” i
Reghin, Rumänien.
‑ Det var underbart att se glädjen
och tacksamheten över de gåvor
de fick, och veta att de också får
hjälp varje månad. Men det var
också oerhört chockerande och
lärorikt att se familjernas
ofattbart torftiga hem. Det gav
oss alla resenärer en
tankeställare om orättvisorna i
världen. Inte minst de vi även har
här i Europa.
‑ Det lärde oss hur viktigt det är
att vi, som fått så mycket, måste

dela med oss! Varken fattiga eller
rika har ju valt sin födelseplats.
Det handlar om tur eller otur.
Under ett senare besök i Reghin,
med julklappsbussen 2013, fick
så Renée även träffa och krama
om sin ”lilla gumma”, som hon är
fadder till.
- Den upplevelsen är obeskrivlig,
säger Renée med inlevelse.

- Jag önskar att fler pensionärer,
män och kvinnor, kunde förstå hur
givande det är att jobba med
hjälpverksamhet av något slag.
Hos oss bestämmer man själv vad,
när och hur mycket man vill göra.
Ung som gammal är mycket
välkomna till oss! avslutar Renée
engagerat.

Önskar att fler pensionärer
engagerade sig
- Jag har fått så mycket man kan
önska av livet: Barn, barnbarn, ett
yrke jag ville ha, god hälsa, ett
långt liv, en vacker bostad och en
god ekonomi. Självklart måste och
vill jag dela med mig!

● SKOG OCH TRÄDGÅRD

● FODER & STALLSTRÖ

● ATV & SNÖSKOTER

● JAKT & FRITID

● SLÄPVAGNAR

● ELSTÄNGSEL & STOLPAR

●

● ROBOTGRÄSKLIPPARE

HÄST & LANTBRUK

EGEN SERVICEVERKSTAD

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

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik
Willem Ten Berg
HUDIKKIRO@GMAIL.COM
0650-10810
mickelsväg 4
824 34 HUDIKSVALL 0705319961
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GE din vän
ETT HTLI-GÅVOKORT!
Vet du inte vad du ska ge
till din vän som ”har allt”?
Klipp ut kortet här intill
och ge din vän, samtidigt
som du skickar en gåva till
HTLI. Märk ”Gåvokort”,
och ev önskemål om
vilken projekt det ska gå
till.

Till

f�ån

Swish 123 900 11 57
Bankgiro 900-1157
{n}

Övergivna av den svenska migrations-politiken
tvingas nu familjerna flytta till ett nytt område där de
inte känner någon människa alls. De ska spridas ut,
med bara ett par familjer på varje ort. Därmed
förlorar de även den interna gemenskap de haft och
som ändå gett dem en viss trygghet i tillvaron. Några
har på egen hand börjat lära sig svenska, eftersom
det svenska systemet inte ger dem möjlighet att börja
studera språk förrän asylprocessen är klar. Andra talar
inte alls svenska. Tryggheten i att hjälpa varandra,
när det varit svårt att kommunicera, spolieras.
Jag kan bara hoppas att det även på de nya
orterna ska finnas människor, som bryr sig om de
övergivna. Men tyvärr kanske inte heller denna plats
är den sista. När asylprocessen avslutas måste många
flytta till en kommun, någon annan stans i Sverige ,
där man är redo att ta sig an dessa arma människor.
Många medmänniskor, som blivit deras vänner,
kommer att sakna dem.

Min uppmaning till oss är, att verkligen vara
engagerade medmänniskor, och bli vad det betyder:
- Att vara med dem och dela deras liv i den mån vi
förmår, att hjälpa dem att bryta isoleringen och att
vi och dom inte ska blir ett vedertaget begrepp.
När Svenska kyrkan med flera, som varit
familjernas stöd, frågade oss i HTLI om vi kunde
hjälpa till att flytta en del tillhörigheter till de nya
orterna, var det inte svårt att säga ja. Vår uppgift är
att hjälpa människor till ett bättre liv. Tack vare ett
upprop på Facebook strömmade gåvor in och vi kunde
lasta vår minivan och släp fulla med saker som
flyktingarna gärna ville få med sig, och som de annars
skull e tvingas lämna. Läs mer om detta i tidningen.
Vi önskar familjerna all lycka i framtiden och
hoppas att Sverige ändå en dag ska kunna erbjuda
ett nytt och fridfullt hem!
Allan Widarsson, Ordförande i HTLI

”Som enskild
människa kan jag
inte förändra
världen, men jag
kan göra all
skillnad i världen
för en person!

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

Paul Shane Spear

FÖR MER INFO:
WWW.HTLI.ORG

Jag kan inte ensam
förändra världen,
men jag kan kasta
en sten över
vattnen som skapar
många krusningar.
Moder Theresa

{n}

HTLI Secondhandbutik & café
DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅR EMINENTA

“GUBBHYLLA”?
OM DU GÅR TILL HÖGER

Bygg, trädgård, el & teknik

in i Hjälp Till Livs butik, istället för att stanna
vid den öppna ytan med möbler och
husgeråd, så hittar du den: Gubbhyllan. Det
fick heta så; rummet där vi samlat alla
”grovsinggrejjer” - dvs snickeri, trädgård, trä,
apparater osv. Det var våra kunder som gav
rummet det namnet, och även om det
företrädesvis kanske är mest ”gubbar” som
har sitt lystmäte där, så hittar allt en hel del
kvinnor sina fynd där med. Här finns även
prylar till husdjuren, sportartiklar och krukor.
Dessutom brukar en och annan TV eller cykel
dyka upp rätt frekvent. Just nu har vi en hel
del cyklar - så passa på innan våren kommer!

SKIDOR I SMÄLLKALLA VINTERN-

På HTLI:s ”Gubbhylla” hittar du alltifrån
utrustning för vinterns sporter, till cyklar
för vårens utflykter. Välkommen in!

hittar du Hjälp Till Livs 900 kvadratmeter stora och välsorterade secondhandbutik
& café! Här fyndas allt mellan himmel och jord, men även slå dig ned för en kopp
kaffe med dopp. - Dessutom kan du njuta lite extra, för all vinst
{n} går till

REPORTAGE

Sängar från svenska sjukhus levereras till nya
äldreboenden i Lettland

Hjälpen når lettiska Zilupe
Ett par gånger om året går HTLI:s tradare med hjälpsändningar till den lilla fattiga
lettiska staden Zilupe, som ligger intill den ryska gränsen. Staden är egentligen
delad mitt itu, vilket gör att grannstaden Sebezh i praktiken är den ryska delen av
samma stad. På grund av de särskilda regler som gäller för stadens medborgare,
kan inte bara fattiga letter utan även närboende ryssar enkelt få tillstånd att komma
över landsgränsen för att få ta del av välbehövlig hjälp med kläder och andra
grundläggande behov. Förutom kläder och husgeråd i dessa hjälpsändningar ingår
även sjukhussängar, rullatorer, rullstolar etc. som delas ut i Zilupe med omgivning.

Den lilla lettiska staden Zilupe
har bara ca 1800 invånare, med
totalt 3700 människor i
kommunen. Här får ryssar med
tillstånd komma över till
Lettland, utan det vanliga
behovet av visum etc. Det enda
som behövs är ett pass och att
man ansöker om inresetillstånd ett år i taget. Detta gör
att staden, trots sin litenhet,
ger en möjlighet att kunna nå,
inte bara fattiga letter utan
även ryssar som är i behov av
hjälp.

Församlingens loppis erbjuder massor av
billiga åtråvärda fynd som härstammar från
HLTI:s secondhandbutik i Hudikvall

Sedan många år, (vår första
hjälpsändning hit gick 2010),
går därför HTLI:s hjälpsändningar till Zilupe. Bilderna i
{n}

denna artikel är från den
långtradare som i december
senast gick iväg från Hjälp till Liv
International, fylld med hjälputrustning, kläder, husgeråd etc.

Lokal medarbetare förmedlar
hjälpen
Vår lokale ansvarige medarbetare
i Zilupe är svenskättlingen Arnis
Janssons. Arnis, vars farmor var
svenska, är pastor i en liten baptistförsamling i Zilupe.
Genom församlingens insatser
möjliggörs hjälpen till fattiga och
behövande i området. Under vissa
dagar har kyrkan sina lagerlokaler
öppna för utdelning av kläder till
behövande. Här kan fattiga

familjer få gratis kläder till både
föräldrar och barn. Trängseln vid
utdelningen är stor och det märks att
hjälpen både är uppskattad och
välbehövd.
Utöver gratisutdelningen av kläder
bedriver man även ett loppis. Här
kan kunderna köpa saker som blivit
över på HTLI:s Secondhand i
Hudiksvall. Fördelen med detta är
dubbel: - Dels kan fattiga familjer för
en billig slant köpa saker till sitt hem.
Dels utgör loppisförsäljningen en
inkomst som ger ett bra bidrag till
hjälpsändningarnas transport kostnader, vilket är viktigt för att HTLI ska
kunna sända den hjälp som behövs

Rullstolar och sängar
från Hudiksvall
Sedan många år skänker
Hudiksvalls sjukhus, vårdcentraler mm. Begagnade rullstolar, sjukhussängar, rollatorer etc till
HTLI:s hjälparbete. Tack
vare vår medarbetare
Janis Vikmanis som är
lett, men bor i Västerås,
kan hjälpen nå rätt
mottagare.
Janis arbetar som tolk,
men på fritiden är han
den som organiserar upp Hundratals handikappade har fått
den hjälp som rullstolar som förmedlats från HTLI
skickas
till genom församlingens hjälpcenter.
b e h ö va n d e
vårdenheter
i
området runt Zilupe. Det kan skänkt mindre lastbil, tran-sporvara sjukhus, vårdcentraler teras till utsedda mottagare i
och andra vårdenheter som området runt omkring Zilupe. Det är
behöver hjälp med material ett idogt, utgivande och uthålligt
och som kontaktar Vikmanis arbete som gjorts i och för Zilope
för att kunna ta del av HTLI:s med omgivning. HTLI vill verkligen
hjälp i form av sjukhussängar, tacka alla som både gett gåvor,
rullstolar med mera. Behovet kläder, sjukvårdartiklar och tid till
är stort och det är många som detta arbete! Många handikappade
står i kö och efterfrågar hjälp. har fått välbehövlig hjälp, fattiga har
fått kläder och familjer har för en
Utgivande och uthålligt billig slant kunnat bygga upp ett
hushåll! VARMT TACK!

arbete

När HTLI:s hjälpsändningar
kommer lastas de av i kyrkans
förråd i Zilope, varefter de
genom Arnis Janssons försorg,
och med hjälp av en Sverige-

Arnis Janssons, vår kontakt i Zipupe, i
full färd med att lasta av hjälpmaterial
från en lastbilen som just anlänt från
Hudiksvall.

Här är allmän utdelning av kläder till fattiga
familjer. Många kommer från den Ryska sidan
av staden för att fynda.

{n}

Har ditt sjukhus eller
vårdcentral sjukvårdsmaterial att
skänka? Eller har du själv kläder och
saker du vill ge vidare? Mer hjälp
behövs! Kan ske du kan vara någon
som möjliggör mer hjälp till
behövande

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

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

DIN EGENVÅRDSBUTIK SOM
TÄNKER MED HJÄRTAT
FYREN STORGATAN 24, hUDIKSVALL
www.upplandspotatis.se Tel 0294-200 78
info@upplandspotatis.se

När du ska ut och köra…
…ring 0650-311 21

TEL 0650-142 60

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen 0650-10454

info@hudiksvallssolskydd.se

Bilverkstad
Vi kan släcka dina tvåor!
0650-54 07 00

info@tunabilteknik.se

Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall
www.mekonomen.se

Bli supporter till Hjälp till Liv International{n}
- annonsera i vår tidning!

HJÄLPSÄNDNINGAR: Så här mycket skickade HTLI 2017!
(Observera att här redovisas inte fadderverksamhet och andra projekt)
2017
22 mars
06 sept
16 okt
11-nov
6-17
dec
20 dec
TOTALT

Mottagarland/-plats
Administrativ mottagare
RYSKA KARELEN
Roman Gulyk, Helping Hands
BULGARIEN
Stefan Stefanov
LETTLAND, Zilupe
Arnis Janssons
RYSKA KARELEN
Roman Guly, Helping Hands
BULGARIEN; RUMÄNIEN;
LETTLAND
LETTLAND, Zilupe
Arnis Janssons
7 HJÄLPSÄNDNINGAR

Hjälpsändningens innehåll

Vikt

Kläder och cyklar

0,8 ton

Statistiskt
värde i kr
25 000 kr

Kläder, husgeråd och möbler

12 ,0 ton

300 000 kr

Kläder, sjukhussängar, rullstolar & div möbler

11,0 ton

255 000 kr

Kläder

0,8 ton

25 000 kr

Jul-fadderpaket och kläder

1,0 ton

25 000 kr

Kläder och diverse möbler

5,6 ton

95 000 kr

31,2 ton

725 000 kr

Projekt ”Bärnstenen”

Hjälp Till Liv är tillsammans i ett lettistk-norskt-svenskt projekt kallat ”Bärnstenen”, där vi
projekterar byggandet av stugor för att utveckla en rekreations- och lägergård i Lettland
som riktar sig till barn i utsatta situationer. Området kommer, när det är klart, att ha ett
20-tal stugor, med 10-15 bäddar vardera och varje stuga beräknas kosta 50-80 000 kr. Var
gärna med och stöd detta projekt!
MER INFO på facebooksidan "Latgales Dzintars"
Donerar du en hel stuga så ger du den ditt eller någon annans namn!

Skicka din gåva till HTLI märkt “Bärnstenen”
{n}

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

wwww.forsgummi.se

www.hastaholmen.com

HUDIKSVALL

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!
● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!
● Trevlig och kunnig personal!

Din personliga researrangör

- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

www.vibybuss.com
0589-121 85

leif@vibybuss.com

{n}

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Slammsugning
Torrsugning
Rengöring av vattenbrunnar och borrhål
Uthyrning av containers, flak & miljöstationer
Transporter

Jour dygnet runt
0771-192000
www.stenolofssons.se

{n}

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!
Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

www.leklust.se

Varuhuset för dom smarta

Albins Leksaker

Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren)0650-595082
och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Kontorsfastigheter
&
Maskinuthyrning

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

{n}

www.hedstrombil.se

Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall Tel 0650-13556

{n}

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Välkommen till

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

BOKTIPS! Händelser på vägen

En levnadsskildring av Allan Widarsson, initiativtagare
till och ordförande för HTLI
Hjälp till Livs grundare, Allan Widarsson, har arbetat med
biståndsverksamhet och hjälpsändningar under hela 25 år. Det har
varit en tid full av strapatser och äventyr, men även av möten med
människor som berör. I denna bok kan du läsa om resor som tycks vara
omöjliga, men där Allan har inställningen att allt går att lösa - och det
gör det för det mesta! Du möter svåra levnadsöden, upplever dramatik
och uppmuntras av att en individ som ger sig ut för andra, kan hjälpa
så många människor.
- Läs och berörs!
216 sidor, hård pärm & många bilder

Sagt om boken...
”Det har varit en otrolig läsning, som berört mig både till
skratt och till tårar”

100

pro
av in cent
från täkterna
bo
till bi ken går
stånd
!

”Det är omöjligt att inte gripas till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria.
Man grips och förundras. Inga uppoffringar tycks för stora. I de mest omöjliga
situationerna flödar uppfinningsrikedomen. Tala om att koka soppa på en spik!”
”Allans levnadsskildring ”Händelser på vägen” är en bok man blir glad av. - av
flera skäl! Den är rolig att läsa, man möter en optimist och man möter ett
livsverk. Det är så befriande att i dessa ”satsa på dig själv”-tider läsa om en man
som föredrar att satsa på behövande medmänniskor. - Läs!
Pris 200 kr + porto 20 kr Beställ på E-post info@htli.org Tele 0650-56 01 00
Varje bok ger ett mål mat till ett barn i 1-2 månader!

VARMA GRATULATIONER

till förra numrets kryssvinnare!

Stig Andersson
Gurli Elfström
Arne Nyberg
Kristina Larsson

Café & Secondhand Missions- & Biståndsbutik

Väst�a Tullgatan
824 30 Hudiksvall
Tele 0650-319 00

Öppet
Må, On-Fre 11-17
Lör 11-14

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

{n}

Edsbyn
Hudiksvall
Delsbo
Markaryd

1. Skolledigt
4. Liten människa
5. Munluftljud
6. Vattendjur
7. Blomställ
2. Efter vinter
3. De behöver hjälp
4. Fordon
FACIT

CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Boken “Händelser på vägen”, av Allan
Widarsson, värde 200 kr
Två trisslotter
Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 maj 2018. Skicka till:
{n}

Du kan förändra en människas liv
Världen är full av människor som inte har vad de behöver för dagen. Det kan vara svårt att veta hur man ska
kunna hjälpa och handfallenheten kan bli den reaktion vi får. Men faktum är att även om du inte kan hjälpa
alla som är i nöd, så kan du hjälpa någon eller några, vars liv inte blir detsamma utan din utsträckta hand. Det
är enklare än du anar att förändra premisserna för en medmänniska! - Genom några hundralappar i månaden
kan du göra all skillnad i världen för någon! Hjälp till Liv har sedan många år olika hjälpprogram för människor
i nöd. Här nedan kan du läsa om de olika typer av fadderskap som finns möjliga genom organisationen!

Detta stöd går till enskilda
barn som behöver hjälp.
Det kan vara barn som bor
i sin familj, i barnhem eller
i fosterhem. För 100-200
kr kan du rädda ett barns
uppväxt. I HTLI:s system
har du alltid själv
möjlighet att välja vilken
individ du vill stödja!

Utbildning är en väg ur
fattigdom och misär! Vi
väljer ofta att stödja
kvinnor till studier, vilket
minskar risken till att
hamna I prostitution och
män-niskohandel. Det
vanligaste stödet för en
student ligger på ca 250300 kr/mån.

Alltför många pensionärer
i våra projektländer har
inga eller väldigt låga
inkomster. Detsamma
gäller långtidssjuka och
handikappade. Genom ge
mellan 150-450 kr/mån,
kan du hjälpa någon till
ett värdigt liv!

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Uppge den summa du önskar ge
och önskar du det så välj en
specifikt person, land, kön eller
åldersgrupp! Du kan även välja att
ge dit behovet är störst just nu.

När du betalat din fadderavgift
registreras den på just den person
du stöder. De lokala fadderråden
ansvarar för utdelningen och sedan
utbetalningen, vilket då visar sig på
ditt fadderkonto.

Genom att bli fadder för
en tiggarfamilj kan du
hjälpa rumänska föräldrar
att kunna vara hos sina
barn och slippa
tiggarmuggen! Stödet är
vanligen ca 2000 kr per
familj och delas oftast
mellan flera faddrar som
bidrar med en valfri
summa.

Vill du ha kontakt med ditt
fadderbarn, så hjälper HTLI dig
med kontakten! Säg bara till i så fall,
så visar vi hur det går till.

Anmäl dig som fadder på www.htli.org!

Uppskattar du HTLI:s arbete? Hjälp oss då att hjälpa fler genom att bli stödmedlem i HTLI! Det kostar
bara 250 kr per år. Maila din kontaktinfo till info@htli.org och skriv att du vill bli stödmedlem, alt
ring 0650-56 01 00. Du kan även swischa 250 kr till 123 9001157 - märk ”Ny stödmedlem”
{n}

Dessa personer fick ett personligt designat julkort
som gåva i jul. Tack till er som valt detta sätt att
önska din vän eller släkting en god jul!

Vi gratulerar!
Gunnar Jorendal
80 år
Anna-Lisa Andersson 80 år
Birgitta Skoglund
75 år
Jan-Åke Larsson
60 år
Ann-Charlotte Hansson 50 år

Ludvika
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Norrköping

En gåva har sänts till Hjälp till Liv för att gratulera dessa jubilarer.

Till Minne
Sune Hedström
Nanna Sonerud
Arne Mårtensson
Nils-Olof Andersson
Gunnar Larsson
Inga Berglin
Carl-Arthur Signeul
Sally Bergström
Ingegerd Olsson

Hudiksvall
Hudiksvall
Forsa
Iggesund
Enånger
Gnarp
Ljusdal
Sundsvall
Arvika

Anna-Lisa & Bror Andersson
Birgitta & Anders Skoglund
Diane Dahl
Leona Furtenbach
Ulla o Bengt Engström
Karin o Börje Larsson
Eva o Sven Löf
AnnaKarin Noråker
Solveigh Karlsson
Kristina Rämö
Maria o Tomas Widin
Familjen Thyrstedt
Carl Widin
Amanda Widin &
Mattias Gustafsson
Brita Widin & Tobias Sallgren

Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Ilsbo
Strömsbruk
Farsta
Vejbystrand
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Karlstad

En gåva har sänts till Hjälp Till Liv Internationals arbete för fattiga.

Vill du också uppmärksamma någon?
Vill du gratulera en jubilar, ett brudpar eller
uppmärksamma någon av annan anledning ‑ och
samtidigt göra en insats för de fattiga? Eller kanske
du vill skicka en minnesgåva som en sista hälsning
till en kär vän eller släkting och samtidigt göra
något stort för männisikor som behöver hjälp?
Genom våra personligt utformade gratulationskort
och minneskort kan du ge en personligt uformad
hälsning till de du vill uppmärksamma.

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 din livslåga flyr,
så jag haver på känn,
räck ut handen min vän,
hjälp en flykting få livslust igen.

För info och beställning
kontakta Renée Westrin
Tel 0650-17 300 eller
070-213 87 71
E-post renee@htli.org

Dikten är en parafrasering av Lina Sandells
sångtext ”Gör det lilla du kan”

TESTAMENTERA FÖR LIVET!

OM DIKTAREN: Hedvig Ohlsson är en kär gammal HTLImedarbetare, som under många år hjälpt till med packning
och sortering av hjälp-sändningar med mera. Hon är idag
en glad och positiv 80-åring och nu när orken inte längre
räcker till för det praktiska, förgyller hon istället vår tidning
med sina dikter. Hon kan de flesta av sina dikter utantill
och har även satt melodier till en del av dem.

{n}

ALLT ÄR INTE SÅ SJÄLVKLART
SOM VI FÅTT FÖR OSS
Hon tar mig i
handen och leder
mig till sin lilla hydda. Hon
fullkomligt strålar när hon med
ett brett leende visar mig sitt
hem: Ett mörkt litet rum med
en enda bädd -ett välanvänt
skinn, upp-spänt mellan fyra
pinnar med stöd av några
tvärslår.
Sängen står på den lerjord som
utgör golvet i hyddan. Skinnet
är lortigt efter år av
användande
och
utan
möjlighet att göra det någon
vidare rengöring. Dagen till ära
har hon en liten cola-flaska i
glas i handen. - Man slår
nämligen på stort idag: Vi har
blivit bjudna på kycklingsoppa
(där verkligen ALLT av
kycklingen använts) och nu är
det cola som gäller. Lyx. En
dryg meter framför henne står
hennes övriga ägodelar: En
sliten termos och en liten gryta

Berith Nilsson, redaktör

som fortfarande står kvar på
den utslocknade elden.
Vårt eget sällskap bodde
visserligen i nära kontakt med
befolkningen de två månader
vi var i Tanzania, men hade det
inte fullt så enkelt som
masajkvinnan: I ett samhälle
några mil från hennes by hade
vi lyxen att ha både toalett och
kök. I och för sig fungerade
toaletten bara delvis och
köksvattnet behövde kokas.
Någon gång snurrade även
tvättmaskinen, men sen blev
det handtvätt på gården som
gällde. (Något som vi tydligen
inte var några virtuoser på, då
de afrik-anska kvinnorna roade
sig hjärtligt åt våra försök att få
bort den afrikanska jorden från
kläderna. De erbjöd sig snart
att tvätta kläderna åt oss
istället.) När regntiden kom
dansade vi i regnet och

tvättade håret i stuprännans
forsande vatten. Mest var det
dock korta duschar i den svaga
stråle som huset erbjöd, som
fick gälla. Något som är en
utmaning nog för en ovan
svensk med, medellångt hår!
Jag minns fortfarande den
fascination jag kände när jag
tillbaka i Sverige kunde spola
både dusch och toa med rent
(egentligen drickbart!) vatten och det fanns vatten varje
gång!
Det är så lätt att bli vana vid det
andra ser som lyx. Tacksamhet
är ofta en bristvara och vi
briljerar i klagovisornas konst.
- Men vi borde vi aldrig sluta
fascineras av tacksamhet över
hur bra just vi har det! För det
är inget självklart i det. Det
finns många ”som går i trasiga
skor”- och det hade lika väl
kunna ha varit du och jag.

I SIFFROR
600 fadderbarn, studenter
och vuxna får månatligt
stöd
1300 fadderbarn/vuxna
genom åren
15 (fd) tiggarfamiljer får
regelbunden hjälp
650 stödmedlemmar
400 faddrar
25 år av hjälpsändingar
och volontärbaserad
hjälpverksamhet
17 år av
fadderverksamhet
4 eller fler hjälpsändningar per år
2600 ton hjälpsändningar
totalt sedan start.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 50-tal
barn.
1 provisoriskskola i
Afghanistan för ett 20-tal
barn där de även får 1 mål
mat om dagen.
1 skola är under
uppbyggnad i Afghanistan
för
400 elever, varav minst
200 av barnen ska vara
flickor. Skolan beräknas
kosta 300 000 kr.
1 stöd till projektering av
lettisk lägergård
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för
Dagcentret och ett antal
fadderbarn.
65 procent av
inkomsterna, dvs all vinst
går till behövande
2,6 miljoner kr i
netto-omsättning 2016

STÖD
Hjälp till Liv
International
{n}

123 900 11 57

