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På en av våra tidigare resor
1992 möttes vi av en annorlunda fråga.
Vi hade stannat bussen för att
äta en sen middag. I vår buss
kan man laga mat medan
man rullar, men vi brukar
stanna till för att få sitta till
bords under en mindre skakig
halvtimme för att äta. Vi
befann oss på en avkörningsplats vid ett matställe där
många lastbilar stannar för
att äta. Det var sent på kvällen, och i de transylvanska
bergen finns ingen ljus
norrlänsk sommar himmel, så
det var tämligen mörkt runt
bussen. Bara matställets
reklamskyltar gav ifrån sig lite
ljus.
Vi hade ätit klart, jag satt åter
på förarplats och redo att
fara, när en rumänsk man i
50-års åldern plötsligt kommer fram till bussen. Han bär
en tioliters dunk i handen.
Och genom diverse teckenspråk och rumänska ord som
“Motorina”, förstår vi att han
behövde hjälp med några liter
dieselolja. Vi förstår att han är
chaufför och råkat komma i
knipa.
Det här var staxt efter att
landet öppnats efter diktatorn Chaucescu’s fall och det
var inte självklart att det fanns
diesel att köpa på mackarna.
Så någon från vårt resesällskap, som gått ut till mannen
för att klara ut hans behov,
ropar in till mig och frågar om
vi har någon diesel att hjälpa
honom med. Jag svarade att
vi hade hundratals liter, men
hur skulle vi få upp den ur
tanken? Men till slut, efter
många funderingar, insåg vi
det omöjliga i detta och vi
måste säga honom att vi
tyvärr inte kunde hjälpa till.
Vi såg hur hans hopp om
hjälp hade grusats och han
var just på väg att gå ifrån
oss när han plötsligt skiner
upp igen och frågar : Biblia?
Vi förstår att han vill ha en
Bibel. Han visste att många
hjälporganistioner medför
biblar för att täcka det behov

som uppstått under kommunisttiden, då kristen
litteratur rensades bort.
Och vi var inget undantag.
Någon hade försett oss med
rumänska Biblar, så nu kunde
vi hjälp till.
Han fick ett fint Nya testamente på rumänska. Och
sällan hade vi sett en så
lycklig lastbilschaufför som
just blivit nekad hjälp med 10
liter diesel.
Men han hade även ett andra
behov än det rent praktiska.
Här fanns även ett andligt
behov. Kanske rent av ett
behovsom var större än det
praktiska. Ett behov som
myndigheterna förvägrat honom under årtionden.
Än idag finns det hungriga
människor i Rumänien. Men
den andliga hungern kanske
är lika stor.
Jag frågade några av mina
elever på skolan, om de
skulle komma på tanken att
fråga efter en bibel istället,
ifall de hade blivit nekade en
halv liter bensin till sin
moppe. Jag tror att våra
svenska ungdomar helt
saknar insikt i vad Bibelns
budskap har att ge oss.
Att de fattiga överhuvudtaget överlever beror ofta på
en förtröstan, att Gud ändå
på något sätt ska fylla deras
behov, och förse dem med
mat för dagen.
Det möter vi ofta när vi
kommer till våra fadderbarn
med mat . De tackar Gud för
att vi finns och att Han har
sänt oss till deras räddning.
Vad gör vi med alla Biblar
som står i våra bokhyllor?
Inser vi värdet av kunskapen
i denna bok?
Jag har många gånger tänkt
på denna händelse och
frågat mig vad som är mitt
andra behov.
Uppskattar vi vår frihet att fritt
inhämta Bibelns fantastiska
kunskap om Guds omsorg
om oss?.
Att få lära oss att dela med
oss.
Luk 3:11 "Den som har två
skjortor skall dela med sig
åt den som ingen har, och
den som har bröd skall
göra på samma sätt." .
Ha en trevlig sommar
Allan Widarsson
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En inbjudan kom under hösten
2007 till Hjälp Till Liv International
att deltaga i något som kunde
jämföras med gamla tiders
husförhör men som för dagen
egentligen var ämnat som en
friluftsgudstjänst hos Sonja Krohn
– Björgyll i Frisbo, Bjuråker.
Vädret tillät tyvärr inte gudstjänst
ute i det fria varför menigheten
flyttade in till Sonjas mysiga 1800talshus.
Vi var väl cirka 20 personer där
som under orgelmusik sjöng
allsång och lyssnade till bibeltexter genom kyrkvärden.
Därefter följde god fika och
”mingel” under trevliga förhållanden.
Sonjas avsikt med dagen var
också att en insamling från
friluftsgudstjänsten skulle
göras till förmån för gatubarnen
i Lettland.

Ett tjugotal personer samlades till vad som kan linas vi ett gammeldags
“husförhör” med bland annat sång och bibelläsning.
Foto Arnold Norberg

Ett ytterligare exempel på den
idérikedom som finns bland alla de
som vill göra en bra sak för fattiga
medmänniskor. Något till efterföljelse.
Arnold Norberg
Sjungande gäster.
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Början på vår projektplan kom en
eftermiddag under sommaren när
vi satt och diskuterade vad vi
skulle vilja göra för
omvärlden.
Vi kom på att vi
skulle vilja samla
ihop pengar och
ge till människor i
fattiga länder. Vi
började arbeta på idén och hittade
även en man som skulle kunna
hjälpa oss.
Efter några veckor stod det klart att
på grund av olika krångligheter
skulle vi inte kunna samla in
pengar, och började då tänka om.
Vi kom på att vi kunde samla
kläder och gosedjur och sedan
åka och lämna det till människorna
istället. Vi stämde möte med vår
kontaktperson och han förklarade
att vår idé inte var möjligt, vi skulle
vara tvungna att samla ihop alla
fraktpengar själv.
När vi hade börjat ge upp fick vi en
ny gnista, och bestämde oss för att
prata med en av våra lärare, som
tipsade oss om Allan Widarsson
som, med organisationen Hjälp
Till Liv International, ofta
skickade över kläder till olika
länder.

Vi pratade med Allan och efter det
mötet hade vi bestämt oss, det här
skulle fungera!
Vi, tillsammans med Allan,
bestämde vilket land som skulle
passa bäst och det blev Lettland.
Vi började skissa på vår projektplan och vårat schema, och kom
fram till att vi skulle sätta ut
affischer och lådor på olika
arbetsplatser så att de som
arbetar där kunde lägga sina
överblivna kläder och gosedjur
där.
Efter ett tag började vi även
diskutera om vi skulle ha en
insamlingsdag, då folk som hade
lite mer grejer fick komma och
lämna det till oss. Vi började ringa
runt efter lokaler, och fick till sist
tag på entrén på Folkets Hus, som Amanda Lannvik och Marie Hervi skulle få låna i sex timmar. Vi mansson fick panik när de insåg
vilket gensvar deras insamling gav
gick även till HT för att se om de
foto Amanda Lannvik
ville sponsra oss med någon liten
annons, så folk skulle komma dit.
vi skulle sitta hela dagen kom vi
Efter mötet bestämde sig HT för att
överens om att vi nog skulle få in
ge oss två ganska stora annonser
ungefär 20 säckar med kläder, och
på två olika dagar. Vi lämnade in
det var vi helnöjda över.
annonsen, som vi hade gjort, och
Vi skulle stå där mellan 10.00gick glada därifrån.
16.00, och redan tio minuter i tio
Vi fick två jättebra platser i
hade det kommit ungefär fem-sex
tidningen, och det började dra ihop
sopsäckar, vid kvart över tio var vi
sig inför insamlingsdagen.
uppe i över 20. Vi kunde inte tro
När dagen kom, var vi lite nervåra ögon när folk bara strömvösa, men samtidigt lite nyfikna. Vi
made in och lämnade säck efter
funderade på om det skulle
säck.
komma några och om vi skulle få in
Vi började med att flytta alla
några säckar. När vi höll på att fixa
säckar och kartonger vi fick in så
i ordning stället där det var tänkt att
att de låg längst bak i lokalen, men

Entrehallen till Hudiksvall bibliotek balev fullständigt överöst med säckar
och kartongen när Amanda och Marie hade sin isnsamling för de fattiga
i Lettland.
Foto Amanda Lannvik

efter bara en och en halv timme
var det helt omöjligt. Efter nästan
fem timmar var hela lokalen
fylld till bredden av kassar,
sopsäckar och kartonger, och vi
började få panik. Vi hade tänkt
oss att min pappa skulle komma
förbi med sin Volvo och hämta
säckarna och att vi skulle förvara
sopsäckarna i min lägenhet tills de
skulle vidare till Lettland.
Men när vi nu hade fått in, vad vi
senare fick veta vara 6 ton, visste
vi inte var vi skulle göra. Allan kom
förbi och sa att vi skulle få använda
HTLIs depå i Norsta, och Allan
började lasta skåpbilen med
grejer. Efter att han hade åkt några
vändor började även människor
som hade lämnat grejer hjälpa
oss, och till slut var det tre eller fyra
bilar som åkte fram och tillbaka
från Norsta, fullpackade av våra
säckar.
Efter någon timmes packande
kom Allan och sa att Norsta depån
var helt full, och att vi skulle få
använda Frälsningsarméns lokaler här i Hudiksvall. Men efter bara
en timme eller så var även den
lokalen helt full. Då fick bilarna åka
tillbaka till Norsta och lägga
grejerna på andra ställen. Riktigt
var vet jag inte, men de fixade det.
Efter den dagen stormade vi hem
och till sängen och sov riktigt gott.
Men nej, nej, det var inte slut än!
Några dagar senare fick vi gå till
Frälsningsarméns lokaler och
sortera allt som fanns där, och vi
fick veta att bara där fanns det
ungefär 2 ton kläder.
Vi började sortera alla sopsäckar,
en efter en, och det kändes som
om det aldrig skulle ta slut.
Samtidigt som vi stod i Hudiksvall
och sorterade, stod även en
mängd olika frivilliga i Norsta och
sorterade de övriga fyra tonen
som fanns där.
Jag har ingen aning om hur många
dagar och hur många människor
som det behövdes för att sortera
alla säckar, men efter några
veckor var det klart.
Allt lastades på en av HTLI inhyrd
långradare, totalt 100 kubikmeter,
med destinationen Riga och
Gulbene i Lettland.
Amanda Lannvik, Hudiksvall
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Medan planet
stiger mot himlen
snurrar miljontals
tankar igenom
mitt huvud.
Lettland, vad är
det för land egenligen?
Från början var
det en rolig idé, någonting nytt,
spännande och intressant. Att få
åka till ett annat land och träffa
massor av nya människor i en helt
annan livssituation än vad vi
befinner oss i, gjorde att det
pirrade i kroppen på mig. Men på
senare tid hade andra tankar
krupit in i mitt huvud, och de var
inte fullt lika positiva.
När planet landar i Riga lämnar
jag flygplanet på darrande ben
tätt bakom Amanda. Min första
flygtur är över och jag lever,
märker jag när jag nyper mig hårt i
armen. Tankarna som hemsökt
mig finns fortfarande kvar, men
jag är överraskad över hur luftigt
och rent det är på flygplatsen. Jag
har äntligen kommit fram till
Lettland tänker jag. För första
gången i mitt liv går jag på mark
som inte är svensk. Men medan
jag går där försiktigt bland alla
människor, är jag inte alls beredd
på vad jag kommer att få uppleva
de närmaste 24 timmarna.
Riga, en stad som jag hade
enorma fördomar mot när jag
annlände, visade sig vara en
mycket vacker stad, trots sin
mörka baksida. Där fanns mycket
liv och rörelse, många människor
och stora hus, inte helt olik min
egen värld. Men trots att vissa
byggnader var magnifika att se
på, fanns det en dold värld bakom
den vackra fasaden. Det var dit
jag och Amanda var på väg.
Efter en färd på bullriga gator
och i tät trafik kom vi äntligen fram
till resans mål, daghemmet. Det
låg i ett av Rigas mest osäkra
kvarter, och där fanns väldigt
gamla hus, men här och där
kunde man urskilja ett finare
bygge. Väl inne på daghemmet,
som blev vårt hem under
vistelsen, försvann alla mina

I de fattigas kvarter finns inga fina
elspisar utan här används vanliga
vedspisar.
Foto Amanda Lannvik

Vid ett besök i en fattig familj kunde
Marie och Amanda trots fattigdomen
uppfatta livsglädjen hos denna lilla
flicka.
foto Amanda Lannvik

tankar och fördomar. Det var
ett trevligt och välkomnande
ställe, med glada starka färger på
väggarna, med både tv, radio,
soffa och köksbord.
Toaletten som jag bävat för t,

fortsättning nästa sida

under resan dit, märkte jag var
mycket finare än några av de som
finns på vår skola. I och med detta
rann den oroliga känslan av mig.
Den känsla som betydde panik,
ångest och rädsla. När vi senare
skulle besöka en familj lite längre
in i området, var ingen av oss
beredd på vad vi skulle få se.
Jag har sett många saker i mitt
liv, trots att jag inte har levt länge.
Men att kliva in i något jag skulle
vilja kalla en jordkällare och möta
en familj med ett strålande leende
på läpparna, överlyckliga över att
få besök, hade jag inte förväntat
mig. Jag har aldrig tidigare sett
något så chockerande i hela mitt
liv.
Att se att folk faktiskt bor, på ett
ställe som jag inte ens skulle vilja
sätta mig ned på, gjorde att jag
fick en konstig känsla i magen.
Det var här mina fördomar
stämde in, inte i hela Riga, inte på
daghemmet, utan här, precis där
jag stod. Vid en spis med ingrodd
smuts som såg ut att ha brunnit,
och en diskho full med rost. Det
var här i denna lägenhet på
bottenvåningen av ett höghus,

6

Marie Hermansson sitter i livligt samtal med några elever från av Rigas
Tekniska Gymnasium som Marie även fick tillfälle att besöka .
Från vänster: Marie, Renata, Marija, Alberts, Ruslans, Karlis, Maksims.
Foto Amanda Hermansson

bland fräna dofter och smuts från
golv till tak jag fann mitt Lettland.
Det Lettland jag hade haft i tankarna
ända sedan vi började vår resa.
Medan jag stod där mitt i rummet
och inte riktigt visste vad jag skulle
säga, och utbytte blickar med en
minst lika chockad Amanda, märkte
jag att det bara var vi som såg
allvarliga ut. Alla andra pratade,
skrattade, log och
busade med varandra, vilket fick
mitt hjärta att smälta. De visade oss
en leksak som kunde spela, och denna lilla sak var
otroligt uppskattad
av alla i rummet,
utom av mig och
Amanda. För vi
skämdes.
Vi skämdes över att vi i Sverige
ser spelande leksaker som barnprylar och inte ett
familjenöje, att vi
visar upp våra
n y i n k ö p t a T Vapparater och
datorer med LCDskärmar.
Jag skämdes
över att jag vissa
dagar klagar över
hur jag bor och
vad jag inte har.
Jag skämdes
över att den här

världen var långt ifrån min.
Vi träffade många människor i
Lettland, både människor som
hade det svårt, och som levde
precis som vi. Oavsett var så
behandlade de oss som en av
deras käraste vänner. De tog
hand om oss, roade oss och
lämnade ett litet spår efter sig i
våra hjärtan. Därför var det
många tankar, känslor och intryck
som bubblade i kroppen när
planet var på väg att lyfta, för att ta
oss hem till Sverige.
En sak vet jag nu när jag sitter
här på planet, och ser hur Riga blir
allt mindre nedanför mig. Det här
var första men inte sista gången
jag åkte till Lettland.
Någon gång i livet ska jag
återvända, och förhoppningsvis
besöka några människor jag och
Amanda lärde känna där nere
igen. Dessa människor påverkade mig på många olika sätt,
men jag inte kan beskriva det med
ord. Men vad jag vet är att jag
måste återvända, för jag lämnade
mitt hjärta i Lettland.
Marie Hermansson, Delsbo
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Än en gång har det skett att många artister ställt upp
för att göra en gala för de fattiga. Den 13;e
Lettlandsgalan gick av stapeln den 8 mars. Massor
av artister deltog och stämningen var på topp. Martin
Beergers orkester var kvällens husband med en
enastående prestation. Här har vi gjort ett urval
bilder från några av de medverkande.
Vi riktar ett uppriktigt Tack till alla medverkande!!.

Skönsjungande Sofia Nilsson accompanjerad av Viktor Ek.

Yngst på plan var
dessa två flickor,
T eres Crosson och
Alexandra Oguleva
från Bjuråker, som
med en fantastisk
glädje och inlevelse
sjöng några för kvällens syfte mycket talande sånger, till musik
från förinspelad CD.
Foto Allan Widarsson Malte och Marie serverade ett antal
välkända kristna sånger om än i lite
ovanlig tappning.
Foto Allan Widarsson

Janne Karlsson, gitarr kompar Erika Stolt
som framförde sånger av sin favorit Monica
Zetterlund

Sigge Hill, en välkänd profil i våra trakter,
deltog med kvalificerad underhållning.
Foto Allan Widarsson

ton kläder till ett värde av 2,45
miljoner kronor!
I lilla salen planeras en liten
verkstad, där man ska kunna
kontrollera om alla inlämnade
elektriska saker fungerar och
eventuellt reparera dem innan de
skickas vidare.
Den stora satsningen blir ett
kallförråd på 62 kvadratmeter.
Berndt ser framför sig hur man
sorterat allt som lämnats in dam –
herr, barn – ungdomskläder,
speciella saker tex gåstolar,
gardiner etc., allt på sin plats. När
så en förfrågan kommer om hjälp
ska man bara kunna gå in och
plocka fram det som efterfrågas.
Den tunga hanteringen med att
lyfta säckarna och stapla dem på
lastbilsflak eller container har
Berndt tänkt lösa med ett
transportband/elevator upp på
flaket. Om någon läsare har eller
känner någon som har ett sådant
transportband, kontakta Berndt!
Loppisen har blivit mindre därför att
den kräver mycket plats och i
slutändan kanske inte ger så
mycket. Ulla Engström som också
gör en insats denna dag menar att
det är svårt att organisera en loppis
på en så liten yta. Hon har varit
aktiv i HTLI i ett år och tycker att
hon har en meningsfull uppgift.
Hon gläds över att få hjälpa andra
och blir glad när hon ser vilka fina
saker som skänkts till HTLI och
tänker med värme på de säkert
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Högt under taket i den stora
församlingssalen hittar jag Berndt
Berggren. Han sorterar säckar
med kläder som är packade för
vidare transport till sina mottagare
ute i Europa.
Berndt berättar att Norstadepån
tidigare var ett baptistkapell. Han är
döpt i kapellet och tillhörde
scouterna där, när han var ung.
Hjälp Till Liv International köpte
kapellet för 1 krona år 2004 och då
vidtog ett omfattande reparationsarbete som fortfarande pågår.
Elever från Bromangymnasiet har
varit här och renoverat, medlemmar har engagerat sig och
under mars månad i år lagades en
del av taket.
Det som nu står närmast i tur är att
en brunn ska borras så att
fastigheten får vatten. Då kommer
det att byggas en inomhustoalett
och köket fräschas upp så att
medarbetarna kan koka sig en
kopp kaffe. Berndt poängterar att
det är viktigt att de som arbetar
med sorteringen av kläder har en
dräglig arbetsmiljö och har man det
varmt och gott lockar det säkert fler
att delta i det omfattande
sorteringsarbetet. För närvarande
arbetar ett 25-tal medlemmar med
detta och här behövs det alltid
frivilliga händer. Under 2007
sorterades och packades här 89,6

Ulla Engström, är en glad och trogen medarbetare som känner att
arbetet med att sortera och packa kläder är meningsfullt.
Foto Marianne Ersson

Bananlådans hjärtformade handtag
får symbolisera den kärlek som
finns bakom allt arbete med att
packa och leverera de nästan 90 ton
kläder som levererats från
NorstaDepån under 2007.
Foto Marianne Ersson

lyckliga mottagarna av gåvorna.
Knappt har klockan blivit två och de
första givarna kommer med säckar
och banankartonger. Man har
vårstädat garderoberna, det
kommer in splitternya kläder och
allt tas tacksamt emot. Dock tas en
avgift ut för transporten från depån
men det har alla förståelse för.
Arbetet i Hjälp Till Liv International
är ideellt men transporterna till
mottagarna måste betalas. Alla
givare är rörande överens om att
HTLI gör en stor och värdefull
insats till mångas glädje.

Marianne Ersson

Många av våra medarbetare har inte
kraft nog i sina armar, för att trava
säckarna på de högre höjderna, utan
överlåter det jobbet till det starkare
könet av människosläktet.
Bernt Berggren har ett tufft uppdrag
att få upp de tunga säckarna på
höjden för att bereda plats för flera.
Vi behöver plats för 12-15 ton, ca:
800-1000 säckar innan vi börjar lasta
en bil för vidare transport till
mottgarlandet.
Foto Marianne Ersson
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Ca 100 m från vägskälet på vägen
mot Norsta, 1 km från Rogstavägskälet, ser du vår lilla skylt
”Norstadepån”, som pekar mot
vänster. Här tar vi tacksamt emot
sådant du inte nänns kasta bort
för att det fortfarande är
användbart, t.ex kläder, skor,
lakan, handdukar, täcken och
filtar .
Vi packar upp allt och sorterar
kläder i säckar, Herr, Dam, Tonår,
Barn 5-12 år eller Barn 0-4 år, står
det på etiketterna. Skor packas i
banankartonger för det finns risk
att de nöter sönder säckarna.
Lakan och handdukar sorteras
också i banankartonger. Det blir
för tunga säckar annars.
När vi packar upp något som
ligger snyggt vikt blir vi extra
glada, då blir det så lätt att flytta
över till rätt säck.
Vi tar också emot hela, trevliga
leksaker, som vi kan skicka till
barn som inte har lika mycket som
våra små telningar har.
Batterileksaker är inte så kul om
de mister sin tjusning när batteriet
tar slut.
Under hösten och vintern har vi
tagit emot enorma mängder
kläder. Det tackar vi innerligt för!
Ca 90 ton kläder skickade vi iväg
2007 till Lettland, Rumänien och
Ryssland där det mottogs med
stor tacksamhet. Allt vi tar emot
kommer fram till behövande. Det
garanterar vi. Frakten är kostsam.
Därför måste vi be om fraktbidrag
när du lämnar in något som ska
skickas i väg. 4 kr / kg kostar det
för närvarande.
Det motsvarar 40 kr för en säck,
20 kr för en bananlåda och 10 kr
för en kasse som du lämnar.
Vi har blivit tvungna att reducera
Loppmarknaden till ett hörn av
lokalen, med begränsat innehåll
och fasta priser. Det blev för
mycket för oss att klara av och få
plats med, på grund av den stora
mängd kläder som strömmat in.
Om du vill lämna något till
Loppmarknaden måste du i

Här kommer Anita och Fredrik Ström till Norsta för att lämna
säckar fyllda med kläder.
foto Renée Westrin
fortsättningen kontakta AnnaLena Gustavsson tel 0650560019 eller 073-8444760 så att
hon kan bedöma om vi kan ta
emot det. Detsamma gäller om du
vill lämna möbler eller andra
större saker.

I Norsta har vi öppet för
inlämning torsdagar
14.00 till 19.00 och
lördagar 10.00 till 14.00.

Är du intresserad av att hjälpa till i
Norsta kan du ringa Astrid
Widarsson 0650-56010 eller
Tanja Eriksson 0650-13074.
En av medarbetarna som känner
stor tillfredsställelse över att
kun-na göra en
insats för de
behövan-de.
Renée Westrin

Periodvis är det så fullbelamrat med kartonger och säckar att det
knappt går att ta sig fram. Kan du ana Ulla Engström vinkande i
bakgrunden? Bilden som är tagen innan vi reducerade
Loppmarknaden talar för sig själv. Nu har vi fått bättre ordning och
mer plats för kläder. (foto Renée Westrin)
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Under november 2007 gjorde
fyra medlemmar från Hjälp
Till Liv International en resa
till ryska Karelen. Gåvor från
Sverige överlämnades, besök gjordes vid olika institutioner, och vi fick följa
utlämningen av insamlade
kläder från Hudiksvall.
I föregående nummer av tidningen började reportageserien och här följer fler
artiklar.
Text: Isabelle Edström
Redigering och foto:
Marianne Ersson

dem för att de inte kan bo hemma
hos sina föräldrar. Väl på plats
finns psykologer, doktorer och
människor som bara är där för att
ge barnen kärlek. Under ett år har
ca 180-200 barn blivit hjälpta. För
tillfället har de 14 barn på centret
och 32 anställda.
Centret är alltså en första anhalt
där barnen får vård både psykiskt
och fysiskt för att sedan förhoppningsvis kunna återvända till
samhället och få ett normalt liv.
Många barn kommer till fosterfamiljer, och under hela det första
året har centret nära kontakt med
fosterfamiljen för att se till att allt
fungerar och att barnet mår bra.
En del familjer lyckas centret
också samarbeta med, så att
barnet efter en tid kan återvända
hem, under förutsättning att de
mår bra.

B
a
r
n
h
e
m
m
e
t

e
n
f
ö
r
s
t
a
h
å
l
l
p
l
a
t
s
t
i
l
l
e
t
t
v
ä
r
d
i
g
t
l
i
v
. Men så finns också fall där de
Besöket på barnhemmet ger
djupa intryck. Historierna vi får
höra om barns utsatta situation är
skrämmande och hjärtskärande.
Men att få se och höra om
resultaten av det arbete som
barnhemmet gör mig glad. Att få
se den kärlek och omtanke som
de arbetande ger till barnen är
fantastiskt.
”Love moves mountains” säger
föreståndarinnan Galena Jeltsena på barnhemmet.
Vi besökte det en kall vinterdag i
slutet av november och med oss
hade vi kläder som stickats av
engagerade medlemmar i Rädda
Barnen i Järvsö. Leende tas de
emot, tacksamheten är stor.
Barnhemmet är som en första
hållplats, det första steget mot ett
nytt och värdigare liv för många
barn. Hit kommer barn som farit
illa hemma, blivit misshandlade,
sexuellt utnyttjade eller är
hemlösa, för att nämna några
exempel. De stannar här i 1-3
månader och sedan försöker man
i första hand återförena dem med
sin familj och om det inte går finna
en fosterfamilj till dem.
Barnen kommer antingen hit med
självmant eller tillsammans med
polisen, Men även socialen tar hit
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aldrig skulle låta barnen återvända hem. Och det gäller de
barn som blivit sexuellt utnyttjade.
80 % av flickorna som kommer till
hemmet har blivit sexuellt
utnyttjade av sina föräldrar. Dessa
flickor är ofta mycket svåra att
jobba med eftersom de inte litar
på vuxna. Galena Jeltsena
berättar om två små flickors
tragiska livsöde. Från det att de

var 7 och 11 år gamla blev de
sexuellt utnyttjade av sin pappa.
Han mördade deras mamma och
blev satt i fängelset, under den
tiden flyttade flickorna hem till sin
mormor. Men när pappan kom ut
ur fängelset så ville han att
flickorna skulle flytta hem till honom
igen. Övergreppen fortsatte och
ingen av flickorna vågade anmäla
sin pappa, de skämdes för mycket.
Dessutom litade de inte på polisen.
Där de bodde fanns det en polis
som hade hand om två till tre byar.
Och tystnadsplikt är tydligen inte
ett begrepp man riktigt förstår där,
flickorna var rädda att det skulle
komma ut vad som hänt dem och
de skämdes för mycket. Men
Galena Jeltsena fick reda på vad
som pågick och hon hotade att
sätta pappan i fängelse om han inte
överlämnade flickorna till henne.
Det viktigaste, säger hon, var inte
att straffa pappan utan att få
flickorna i säkerhet. Idag bor dessa
flickor hos en ny familj där de funnit
värme och kärlek och de har även
börjat studera.
Vi får höra flera historier om barn
som farit illa. Galena Jeltsena
berättar om en liten pojke som var
så undernärd när de fann honom
att han inte kunde stå upp, han
var då tolv år gammal och kunde
inte gå. Pojken hade endast levt på

Galena Jeltsena med två av "sina barn". Med anteckningsblock i
högsta hugg ser vi Cecilia Hansson, Strömsbruk.

soppa som familjen kokat av
potatisskal. Vattnet till soppan tog
de utifrån gatan. Men idag bor
pojken på barnhem och studerar
nu till tekniker. Han besöker ofta
centret och är evigt tacksam för
den hjälp han fått.
Förutom arbetet som de gör på
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I en källarvåning i staden Petrosavodsk ligger klädcentralen dit
sex ton kläder från Hudiksvall har
fraktats. Det mesta utav kläderna
har i alla fall hamnat här. En del
har även fördelats till äldre
människor i omkringliggande
områden. Vi får möta Svetlana,
som är socialarbetare och den
som har huvudansvaret för
klädcentralen Hon berättar att hit
får de som har behov komma och
hämta det de behöver.
Källarvåningen består av två rum
där berg av kläder och skor fyller
upp sidorna så att det endast finns
en liten yta kvar för oss att stå och
ta oss fram på. Svetlana hjälper
dem som kommer dit att hitta vad
de behöver. Hon ser också till så
att de skriver upp sina uppgifter på
en lista. Där ska namn, passnummer, var de bor och hur

själva centret har de även
människor som de samarbetar
med runtom i Karelen. Det är
”vanligt folk” som ställer upp som
fosterfamiljer och tar emot barn
som farit illa i sina hem. Är det barn
som de själva inte kan ta hand om
tar de dem till hemmet där det
finns tillgång till specialisthjälp.

mycket de får skrivas ner. Detta
så att regeringen kan kontrollera
att kläderna som förs in i landet
inte säljs utan kommer till dem
som behöver dem.
Just denna last har gått till
provinsen Projensky som ligger
runt om Petrosavodsk. Projensky
har 24 000 invånare och är den
fattigaste i hela Karelen. Vi möter
en kvinna som är där och letar
bland högarna av kläder, hon
finner tillslut det hon behöver och
med ett leende visar hon upp det
för oss. Det syns att dessa kläder
kommer dit de ska och att det
betyder oerhört mycket för dem
som inte har. Tacksamheten i
kvinnans leende säger allt.
-----------

Klädförrådet i Petrosavodsk rymmer oerhört mycket kläder, urvalet
är stort.

Arbetet startade de för sju år sen
och sedan dess har det här
barnhemmet lyckas hjälpa många
barn till ett lyckligt liv. Det är
verkligen som Galena Jeltsena
säger ” love moves mountains.”
-----------
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I förorten strax utanför storstaden
Petrosavodsk ligger det handikappcenter vi besöker. Tolv till
femton barn och ungdomar i
åldern upp till arton år vistas här
fem dagar i veckan. Här får de
möjlighet till rehabilitering och
utbildning. Här får barnen fira
födelsedagar och åka på utflykter
för första gången. Här får de möta
omtanke och omsorg och möjligheten till att leva ett värdigt liv.
Vi har fått hemstickade tröjor från
Rädda Barnen i Järvsö. En liten
flicka i rullstol får prova en tröja
och skiner glatt upp över
presenten. Tacksamheten är stor
för alla gåvor och all hjälp, då de
inte har så mycket själva. Det
handikappbidrag som finns i
Ryssland är uppdelat i tre
kategorier och det mesta man kan
få är 100 euro/månad (ca 900 kr).
Det kan jämföras med det bidrag
som finns att få här i Sverige som
kallas vårdbidrag, där den lägsta
nivån är 2135 kr/mån. När vi
frågar hur samhällssynen är på de
handikappade säger Natalia
Petrova, som är föreståndarinnan
för hemmet, att de flesta föräldrar
skäms för sina barn men skulle vi
fråga skulle de nog inte erkänna
det. Många av barnen som
kommer dit dagligen har innan
centret fanns bara suttit hemma i
ett rum och stirrat in i en vägg.
Många av dem har inte ens fått gå
på en riktig toalett utan fått uträtta
sina behov i badkaret eller
liknande. Man kan då förstå vilken
lyx det har varit för dessa barn när

fortsättning nästa sida
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de kommit till centret där det finns
handikapptoaletter och duschar.
För första gången har de fått
använda en riktig toalett och
dusch.
Det finns 84 barn i regionen med
handikapp och de som inte kan
komma till centret gör centret
hembesök hos. De samarbetar
med sjukhus runtom i regionen
och tillsammans tar de fram ett
program så att de barn som inte
har möjlighet att ta sig till
handikappcentret kan få bra hjälp
på sjukhuset. Det finns tio fast
anställda på centret och därtill
kommer gästlärare från olika
skolor och universitet och
undervisar. Här finns tillgång till
psykologer, doktorer och andra
specialister.
De har haft mycket utbyte med
länder i väst. Och därifrån har de
också hämtat flera behandlingsmetoder. Ett av dessa är det
så kallade Vita Rummet. Centret
är det första i Ryssland som
använder sig av denna behandlingsmetod. Detta rum är helt klätt
i vitt, väggarna är klädda med vita
draperier, där finns mjuk belysning och en divan som man kan
ligga och vila på. Rummet är till för
att ge total avkoppling, och det har
t.ex. hjälpt barn som tidigare inte
kunnat prata att börja göra det.

Roman Goulik, vår guide, i samspråk med en elev på handikappcentret. Vi upplever elevernas glädje att få lära sig något varje dag.

Natalia Petrova berättar om en
liten flicka som till en början när
hon kom dit var mycket ängslig
och tillbakadragen, hon var rädd
för alla. Men tack vare den
omsorg som hon mötte och de
möjligheter som finns på detta
hem så är flickan idag en sund och
glad liten flicka. Men självklart
finns det mer som skulle kunna
göras. Deras resurser och
ekonomi är beg-ränsad, och
Natalia Petrova har
många drömmar och
framtidsvisioner.
Staten hjälper inte till
mycket, visserligen
köpte de byggnaden
som centret är i. Men
då det köptes var det
slitet och förfallet.

En hemstickad tröja från Sverige värmer gott i
den ryska vintern.
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Med hjälp av bidrag från väst och
givmilda själar så lyckades de
rusta upp hemmet till det det är
idag. Och det är verkligen
imponerande att få möta dessa
eldsjälar, människor som skänker
hela sina liv åt att hjälpa andra.
Inte får de mycket betalt och alltför
sällan uppmärksam-mas deras
arbete i samhället. Men de gör det
de gör för att de älskar andra
människor och för att de vill
åstadkomma en förbättring i
Ryssland. Och när man ser
leendena på de barn som vistats
där dagligen så förstår man att det
är lön nog och mödan värd.
---------
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Vägen till Kalamata, ett livsäventyr,
en personlig berättelse av Ove Aronsson
En del människor är äventyrare av
naturen. De gillar alla slag utmaningar. De är oftast trosvissa - de tror
på Gud, på livet eller på sina egna
förmågor. De känner på sig att, de
liksom katten, alltid hamnar rätt också
om de utsätter sig för stora språng.
Owe Aronsson är en sådan
människa. Här berättar han om sitt liv
ocensurerat och öppet. Det är en
läsning som fascinerar, inte bara
genom utmaningarna och äventyren.
Mitt i allt bevisar han att han har blick
för småsaker. Av små händelser och
enkla möten byggs ofta livspusslets
storhet. Det bevisas i Oves berättelse.
Det är ett par årtionden sen jag först
mötte Ove. Hans andliga öppenhet
och hans ärliga rakframhet bildade ett
karismatiskt intryck. Hans aptit på livet
var smittande. Jag hoppas att du som
läser denna livsberättelse skall känna
av detta och bli entusiamerad.

Jag hoppas att Oves
anda skall tränga igenom de svarta krumelurerna som kallas
bokstäver och skapa
något i dig.
Ulf Sundblad
Europa sekreterare
IBC Cambridge

Beställ ditt
exemplar via inbetalningskortet eller email till
info@htli.org så kommer boken
med posten.

Pris 149 kr inklusive porto

Säljes till förmån
för arbetet bland de
fattiga.
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Här är en enastående kok och bakbok
passande till alla som vill baka något
enkelt men ändå gott.
Här finns ett 50-tal goda och enkla
recept på mat och goda kakor från
Lettland och Sverige. Kakor som
bakats och serverats på loppisar till
förmån för gatubarnen i Lettland.
Sammanställd av
Birgitta Norberg.

Beställ ditt exemplar via
inbetalningskortet eller
email till info@htli.org så
kommer boken med posten.
Pris endast 120 kr inklusive porto
Hela beloppet går till arbetet med barnen i Lettland
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Verksamhetsberättelse
för Hjälp Till Liv
International året 2007
t

Året 2007 har varit ett händelserikt år
med många aktiviteter.
Under året har 18 möten/samlingar
hållits för att informera och entusiasmera
människor i det arbete vi bedriver.
Huvudaktiviteten har legat i våra tre
löpande projekt, Fadderverksamheten i
Rumänien och Etiopien, Barnens Hus och
matutskänkningen för gatubarn och
hemlösa i Daugavpils.
Fadderverksamheten har ökat även i år
och uppgår nu till närmare 400 registrerade
personer som får eller har fått hjälp.
I april kunde vi starta upp hjälp till barn i
Addis Ababa Etiopien där vi vid årets slut
hade 35 fadderbarn.
Många personer har fått ovärderlig hjälp
och flera studenter har avlagt examen efter
fullgjord utbildning. Några äldre har fått sluta
sina dagar, men med vissheten att det fanns
någon i Sverige som tänkte på dem.
Verksamheten i Tabita, Barnen Hus i
Rumänien, har nu pågått i mer än ett år. Ett
25 tal barn har fått ett nytt ”hem” och fått
möjlighet till en god utveckling. Dessutom
har en handfull hemlösa fått möjlighet att äta
ett mål mat om dagen genom Tabitas
omsorg. Även en viss sömnadsutbildning
har genomförts för några yngre kvinnor.
Matutskänkningen i kyrkan i Daugavpils
Lettland under ledning av Slava och Nikolaj
Shevchuk, fortsätter som tidigare där ett
100-tal barn och hemlösa genom detta
arbete får ett rejält mål mat om dagen.
Under året har vi gett bidrag till
församlingen i Gulbene till att färdigställa
byggnaden för att få möjlighet att ge
gatubarnen i området ett ”andra hem”, med
mat och omsorg.
En inspirations och hjälpresa har
genomförts i samband med ett projektarbete
av tre gymnasieelever från Hudiksvall.
Under en vecka i början på juni månad fick
barnen på Tabita en ny upplevelse genom ett
sommarläger uppe i de Rumänska bergen.
Alla resenärer som fick tillfälle att besöka en
av våra fadderfamiljer berördes av nöden
och den fattigdom många ännu plågas av.
En studie och kontrollresa gick till
Karelen, Ryssland i slutet av november.
Resans mål var att kontrollera att våra
leveranser nått målet och att på plats se de
behov som fortfarande finns i området. Även
denna resa blev en del av ett projektarbete
där två gymnasieelever från Hudiksvall valt
att undersöka den ryska ungdomsvården.
Under året har två välgörenhetsgalor
genomförts. En gala genomfördes i mars till
förmån för arbetet i Lettland och en i oktober
för arbetet i Rumänien och Etiopien.
Under årets höstmarknad i september
inleddes en ny tradition då vi för första
gången serverade ”k?lbulla” med ett gott
resultat.
Vår klädinsamling och sekondhandförsäljning i Norsta, Edsbyn och Hudiksvall
har nått en omsättning på drygt 320.000 kr.
Nettot från butiken i Edsbyn avses gå till
driftskostnaderna för Barnen Hus Tabita.
Klädinsamlingen har pågått hela året vid
NorstaDepån och vi har under året levererat
drygt 95 ton kläder och material, det mesta
till Lettland. Den nedlagda arbetstiden från
frivilligarbetare uppgår till mer än 850
timmar.
Våra stödmedlemmar har ständigt ökat
och vi noterar idag att ca: 180 personer
betalat stödavgift. Antal aktiva givare är 720
och totala antal gåvor under året är ca: 2600
med i genomsnitt 7 gåvor per dag.

Tack! Ni har varit
fantastiska.
Aldrig tidigare har vi
kunnat hjälpa så många
som under 2007.

1 400 000 kr
1 238 957 kr

1 200 000 kr
945 277 kr

1 000 000 kr
550 001 kr

800 000 kr

Aldrig förr har vi fått så stort stöd
i form av arbetsinsatser och
ekonomiska bidrag.
Detta gör att vi ser fram emot
2008 med stor tillförsikt.
Fadderarbetet har nu startat
även i Lettland, med början i
Daugavpils och Riga. Vi hoppas
att under 2008 även få igång
gatubarnsverksamheten i Gulbene, Lettland.
Behoven är enorma för de
fattiga. De fattiga blir bara
fattigare och troligen blir därför de
rika rikare. Kostnaderna rusar i
höjden på allt som kan köpas.
Maten blir allt dyrare och är nu i
stort sett i samma nivå som våra
matpriser.
Och tråkigt nog ser vi att
“vanliga” pensionärer i all högre
utsträckning söker hjälp. I
Daugavpils har allt flera pensionärer börjat komma till
matutskänkningen i kyrkan för att
få äta ett mål mat. Tidigare har det
mest varit uteliggare och alkoholister som kommit för att stilla
sin hunger.
Men samtidigt känns det bra att
vi har möjlighet att ge hjälp till de
som kommer. Men vi anar att
kostnaderna för matutskänkningen kommer att öka inom en
snar framtid.
I vår målbeskrivning för
projekt under 2008, är högsta
prioritet, att färdigställa byggnaden för gatubarnsarbetet i
Gulbene .
Vi kan med glädje notera att
flera personer av Lettlands välbärgade grupper, främst i Riga,
har börjat visa intresse för vårt
arbete och många är beredda att
hjälpa de fattiga och vill bidra med
både varor och pengar .
Vi ska nu komplettera vårt
faddersystem så att det medger
hantering av både svensk och
utländsk valuta, så att även
utländska givare kan inkluderas.
Inför 2008 siktar vi på insamlingsmålet 1,5 miljoner kronor.
Föregående år 2007 gick 95 %
av insamlade medel till ändamålet för avsedda projket.
En förbättring med 2 %
jämfört med 2006.

Styrelsen genom Allan Widarsson

Detta finns redovisat hos SFI.
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Omsättningsutveckling
Omsättningutveckling

Kronor

449 515 kr
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Fördelning av insamlingsintäkter totalt 0,89 milj

85 000 kr

22 700 kr

Minnesfond
Fadderbarn

40 000 kr

Fadderbarnsomk
26 700 kr

Fraktbidrag
303 400 kr
Lettlandsprojekt

Sparbössor
Annonser
Tabita drift

168 400 kr

23 700 kr
138 000 kr

Budget 2008
Intäkter

2008

2007

Förv.
Utfall
Belopp i tusental
Fadderverksamheten Rum/Lettl/Etiop
450
317
Minnesfond
25
23
Sparbössor
35
27
Lettland insamling och loppis H-vall
270
254
Projekt Etiopien/uppbyggnad
30
30
Barnens hus Tabita/Edsbyn
85
85
Fraktbidrag Norsta
150
138
Norsta Depån/Edsbyn
90
100
Övrigt, och "Bäst behövs"
160
151
Annonsintäkter
105
40
Resor
100
73
Totalt
1 500
1 238

Utgifter

2008

2007

Belopp i tusental
Antal barn

Fadderverksamheten Rum/Lettl/Etiop
Lettland Matutskänkning och Gulbene
Projekt Etiopien
Barnens hus Tabita/Edsbyn
Fraktkostnader
Utbyggnad lagerlokal i Norsta
Övriga utgifter
Nyhetsforun/Information
Resor
Totalt
Vinst
Summa

450

290

460
200
100
90
150
70
185
105
100
1 460
40
1 500

370
240
78
89
138
0
112
100
73
1 200
38
1 238

Barnens Hus Tabita, Rumänien
har fått möjlighet att hjälpa
några hemlösa. Vår medarbetare Simona Puskas, har
intervjuat några av de utslagna
männen som besöker deras
verksamhet och som nu fått se en
liten ljusning i sitt liv.
Under några nummer framöver kommer vi att i korthet
återge deras livsöden.
Du som känner att du vill
hjälpa dessa hemlösa
människor med ett mål mat
om dagen, är välkommen att
ge en gåva till Tabita!
100% av din gåva når fram

Kiss Laszlo föddes den 13 januari
1979. Namnet vittnar om att han
har ungerskt ursprung vilket
många Rumäner har. En stor del
av den Rumänska befolkningen är
ungersktalande.
Han är både hem- och arbetslös
och tillbringar sina nätter i källarvåningar, på järnvägsstationer och

under sommartid även på parkbänkar. Kort sagt, han sover på
platser där det finns en möjlighet
att få några timmars vila.
Det här levnadssättet har gjort att
Laszlo är psykiskt deprimerad och
är därför i behov av terapi. Han är
arbetslös, men han tar de jobb han
kan komma över. Från våren och
ända fram tills snön faller sköter
han ofta djur som går på bete.
Det är enkla jobb men dåligt betalt.
Ofta mellan 600-1000 kr /månad
och då gäller det vanligen dygnet
runt jobb då man får tälta och bo
med de kreatur man vaktar.
Han sökte hjälp hos Tabita då han
inte hade något jobb och därför
inga pengar att leva av. Här får han
i alla fall möjlighet att äta ett mål Kiss laszlo är en av många
hemlösa som sökt hjälp på Tabita
mat om dagen.
Foto Simona Puskas
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På grund av det intensiva
arbetet på barnhemmet Tabita
har pastor Dumetru och Simona
tvingats avsäga sig uppdraget
att förmedla hjälp till de fadderbarn som varit knutna till Hjälp
Till Liv, Uppsala. Dessa barn
har, från och med maj månad,
flyttats över och inkluderats i
HTLI:s fadderverksamhet, där
vi idag har fem medarbetare i
Reghin som betjänar ca. 300
barn.
Det är därför möjligt för de som
varit fadder för barn eller äldre
hos Hjälp Till Liv Uppsala, att
fortsätta hjälpa samma barn,
men nu genom Hjälp Till Liv
Internationals faddersystem.
Barnen kommer att få sin första
hjälp genom oss i maj månad.

Många familjer med en
modern utbildning börjar få
det bättre och en medelklass
börjar så smått att växa fram.
Men än så länge består de
största skikten av fattiga och
rika. Och tyvärr är inte alltid
de rika så villiga att dela med
sig. Kanske ligger den bistra
fattigdomen allt för nära i
minnet och man vill helst
undvika kontakten med fattiga människor .
Men alla rika är inte ovilliga att
hjälpa till. När man sett den
fungerande verksamheten i
barnhemmet Tabita, har en
del lokala affärsmän börjat
bidraga med ekonomiskt
under stöd.

Och behovet av flera faddrar
är fortfarande stort.
Nöden hos de fattiga är större
nu än tidigare .

Välkommen
som fadder!

Denna bild tog vi på en av våra första
resor i maj 1993. Bilden talar sitt tydliga
språk om behov av kläder och skor. Det
gäller fortfarande för stora grupper i
Rumänien.

Laponia Konsult
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

J-O Bäck Affärsutveckling AB
Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210
bothnia.invest@kiruna.nu

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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Idag finns ca: 25 barn inskrivna i
verksamheten. Vi från HTLI har
lovat ansvara för ca: 70% av 2008
års driftsbudget.
Glädjande är att ortens affärsmän
börjar få upp ögonen för denna
fantastiska verksamhet och det
börjar även dyka upp en del lokala
sponsorer. Borgmästeren i
Reghin är mycket stolt över
Tabita och vill gärna visa upp huset
för tillresande personer.
Senast bjöd borgmästarn in ett 10tal officiella personer från Israel till
en rundtur på Tabita. De var mycket
imponerade av detta vackra
svenskbyggda barnhem.

Simona Puskas, föreståndare på barnhemmet Tabita, delar ut kläder till
barnen på barnhemmet. En del av dessa kläder anlände med
“Jultomtarna” som körde ned julklappar till Tabita i december 2007.
Foto Simona Puskas

En dag varje månad bjuder man på tårta för att gratta
de som fyller år under månaden.
Foto Simona Puskas

Ge gärna en gåva till
driften av Tabita!

Här serveras ett rejält mål mat om dagen. Många barn
har ett mycket fattigt hemförhållande så denna måltid
är välkommen och är räddningen för dera hälsa och
en förutsättning för att klara skolarbetet.
Foto Simona Puskas
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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. Och 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 så kan du se
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem.
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå
till äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till
arbetet i mottagarlandet. Endast 5% används till
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir
till mat för de fattiga.

Din hjälp Räddar Liv!
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Vi gratulerar förra numrets vinnare, som får två
Trisslotter vardera.
Gudrun Kellner, Hudiksvall
Anevie Erikssson, Ilsbo
Birgitta Nilsson, Uppsala
Kristina Johansson, Hudiksvall
CD-skiva till:
Anders Ström, Hudiksvall
Gerd Eriksson, Orsa
Rätt lösning ser ut så här:

Klipp ur eller kopiera din lösning:
Skicka ditt svar senast den 1 augusti 2008 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med två Trisslotter
var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Vi grattar Inga Britt Fläckman , Hudiksvall, som fyllt 60 år
den 5 januari. För att uppmärksamma hennes födelsedag
har gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Vi grattar “Mos-Rune” Jonsson,
Järvsö, som fyllt 70 år den 5 maj. För att
uppmärksamma hans födelsedag har
gratulanterna gett en gåva till arbetet
bland de fattiga.

Ivar Björk, Hudiksvall
Sigvard Åsberg, Hudiksvall
Lennart Nordin, Bredbyn
Yngve Frisk, Hudiksvall
Folke Andersson, Timrå
Jonas Jonsson, Hudiksvall
Marianne Stagelid, Iggesund
Gert Fröjdh, Bergsjö

Vi g r a t t a r H e l e n a A n d e r s s o n ,
Hudiksvall, som fyllt 90 år den 8 maj.
För att uppmärksamma hennes
födelsedag har gratulanterna gett en
gåva till arbetet bland de fattiga.

Ge ditt namn till en stuga!
På den rekreations- och lägergård i Lettland vi är
med att projektera, 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 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 att 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 i lång
tid framöver av de som kommer att bo några
dagar för rekreation i dessa stugor.
Mera information finns på www.htli.org/oasen

Tänk på de fattiga när du
upprättar ditt testamente.
23
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Vi arbetar nu i både Rumänien,Lettland och Etiopien
där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina barn
det nödvändigaste, mat och
kläder. G e n o m v å r t
fadderprogram kan du bli
personligt ansvarig för ett
barn och ändra på detta.
För c:a 100 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 har en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har
en mycket låg pension,

omkring 150 kr/månad. Här får
du möjlighet att hjälpa en äldre
till en värdig tillvaro efter ett långt
och 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
det ingen möjlighet att studera
på grund av den ekonomiska
situationen. Men utbildning är
alltid 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

