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Så är är då den efterlängtade våren kommen.
Men naturligtvis finns det en
del händelser som stör oss.
Den senaste störningen kom i
form av aska som inte syns.
Men likväl år den livsfarig att
flyga igenom.
Vi inser att vår levnadsstil
kanske inte är den allra bästa,
när tusentals svenskar sitter
fast ute i världen och inte kan
flyga hem på grund av ett
askmoln.
Och det värsta tycks vara att
det inte finns någon att skylla
på. Det finns ingen terroristorganisation att ge sig på och
försöka utplåna.
Men kanske ska vi ändå
tänka efter vad vi egentligen
håller på med. Kanske är
välfärdsmåttet rågat och det
har gått för långt.
Kanske vi inte skall flyga hem
mat från Afrika eller sydeuropa. Maten kanske ska produceras lokalt då vi har fått en
jord för att brukas och inte för
att förbrukas
Är det möjligen ett Guds
pekfinger med i detta.
Genom hela Bibelns historia
kan vi läsa hur Gud ingripit när
människan gått för långt.
På Noas tid blev det stopp
när måttet var rågat och
ondskan blivit alltför stor.
Allt utplånades.
När Sodom och Gomorras
avvikelser från det normala
blev för mycket och man
hängav sig helt åt sina egna
lustar utan att tänka på de
fattiga, då kom domen och
städerna förstördes.
När man ville göra sig känd i
Babel genom att bygga ett torn
ända upp till himlen, kom vissa
spåkproblem in i bilden, så att
förvirringen blev total och
projektet stoppades.
Fjolårets finansbubbla sprack
för att man blåst upp den med
alltför mycket luftaffärer
genom giriga spekulationer.
Miljarder kronor bara försvann
över några dagar. De fattiga
drabbades mest.
Kan vi ha gått för långt när vi
flyger omkring över hela
världen för att besöka ständigt
nya hägrande semesterorter
och biljettpriset motsvarar tre
till fyra årslöner för en fattig
arbetare i Etiopien.

Eller när biljetten kostar en
eller två hela årslöner för en
familjefar i Rumänien.
Tänk ifall det är dags att tänka
om och se till våra medmänniskors behov, som under
sin livstid aldrig kommer att
sätta sig i ett flygplan. Eller
som aldrig under sin livstid kan
köpa en bil för att åka på en
kort semester i grannstaden.
Tänk om detta askmoln kom
just nu, för att vårt slöseri med
resurser och egoistiska
njutningsbehov ska få oss att
sitta ned (vi kan ju ändå inte
flyga) och tänka efter om vi
kanske bör använda vår
rikdom på ett bättre sätt.
Men det är naturligtvis inte fel
att åka på semester ibland.
Alla behöver vi vila.
Men om vi känner oss tvingade
att jobba dygnet runt för att få
råd att kunna åka på en ännu
dyrare och exklusivare semester nästa gång, då kanske vi
inser att vår jakt efter rikedom
och njutning kanske inte är helt
sund och inte heller ger den
bästa livskvalitén.
I ett brev till en av våra faddrar
berättade en mor att ett av
barnen frågat:
- Varför får inte vi samma saker
som de andra barnen?
Svaret blev:
-Om vi får ha hälsan och vara
friska får vi vara nöjda.
Och barnen accepterade
svaret. Kraven var inte så
höga, kanske just för att
någon valmöjlighet inte existerade.
I den familjen finns ännu ingen
annan njutning än glädjen över
att ha mat för dagen.
Sådana familjer
behöver din hjälp.
Låt oss hjälpas åt!
Varma vårhälsningar /
Allan Widarsson

Gör ett litet besök på

www.htli.org, och välj
vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.

Din insats räddar liv!
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Mottagning av kläder vid
NorstaDepån
Öppet torsd. 14-19, samt lörd 10-14
Vi behöver ett fraktbidrag med 40kr/säck eller 20 kr/bananlåda.
I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............
Mariana Winblad von Walter ..

0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175
0650-96875

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800
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Lettlandsgruppen i Njutånger,
består av ett tjugotal damer som
i studiecirkelform regelbundet
samlas till träffar där de med
flitiga händer stickar syr och
umgås. I huvudsak stickar man
barn- alt dockkläder, sockor mm
till förmån för fattiga medmänniskor i framförallt våra
öststatländer.
Efter varje termin anordnas vid
EFS-kyrkan öppet hus dit
allmänheten inbjudes att köpa
alstren, köpa lotter, fika samt
allmänt under trevliga former
umgås.
Det som inte säljs går därefter
vidare till i huvudsak Hjälp till Liv
International och dess
hjälpverksamhet.
Denna kväll var inget undantag
till tidigare sammankomster. En
trivsam stämning går alltid som

Här finns massor av fina handarbeten bland annat stickade vantar och
mössor för både dockor och barn, Andra fina alster som fanns
upphängd på bänkarna var lapptäcken i alla möjliga färger och mönster.
Foto Sune Edström

en löpande tråd genom
damernas verksamhet.
En eller annan herre dyker också
upp men då som trevligt inslag i
kundkretsen.
Gruppen tar tacksamt emot
garner, tyger mm och inbjuder
flera att deltaga. Information kan

du få från Karin Westman,
Iggesund, på tel 0650-70505
HTLI gjorde ett besök under
denna aktuella kväll i april och
dokumenterade med några
bilder.
Arnold & Birgitta Norberg

Bli matfadder för gatubarnen i Gulbene!
Från januari 2010 behövs vi ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna för mat och löner i
gatubamsprojektet i Gulbene.
Vi vädjar till alla, men kanske särskilt till stiftelser, föreningar, församlingar och
företag att ställa upp för dessa fattiga och ta ansvar för en del kostnader under kanske ett
år i taget.
Du kan även bli personlig fadder för ett barn i detta område om det passer dig.
Gå in på www.htli.org och välj länken “Hjälp mig”

Hämta din katalog
hos Comfortbutiken

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920
www.badenergi.se
Vard 10-18, Lörd. 10-14

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri
Kronobodagatan 13, Hudiksvall
tel. 0650-31606
mobil 0706079949
hans.malare @swipnet.se

Det finns ett 30-tal barn på listan
som väntar på fadder.
Behoven är gränslösa. Många
väntar på att få komma med på
listan. Finanskrisen gör situationen mycket värre.
Vanliga pensionärer har inte
tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte ha det
allra nödvändigaste för att klara
skolarbetet: kläder, skolmaterial
och en vettig matsäck.
För 100-150 kr/mån kan du bli
fadder och förbättra livsförhållandet för dessa människor.

--- Bli Fadder!----

www.hansmalare.se

Lägergården Bärnstenen
behöver en vaktmästare under
vintern. Idag finns en mängd
utrustning och byggmateriel
som ska vårdas och vaktas i
väntan på bygglovet.
Vi behöver därför din hjälp med
omkostnaderna för denna
vaktmästare.
Om du kan vara med och stötta
detta kan du märka ditt bidrag
med Bärnstenen.

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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nödvändigt material och
utbildning i hur du kan
arbeta.
För Informatörerna är
uppgiften tämligen enkel,
att med våra tryckta
broschyrer och annat
material intressera
personer att bli faddrar
för att sedan anmäla
dessa till en Fadderkonsulent eller till oss på
kontoret som utför registrering av uppgifterna.
Fadderkonsulenterna
kommer att få utbildning i
hur man registrerar faddrar och kopplar barn till
faddrar via vårt datasystem på Internet.
Det effektivaste är nog
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Att vara stödmedlem är
inte betungande. Det
kostar endast 200kr / år.
Det motsvarar ungefär
två biobiljetter eller fyra
besök på fiket med en
kopp kaffe och en smaskig dammsugare eller
mazarin. Eller så kan
man jämföra med fyra
bingolotter. Det är med
andra ord inget som belastar vår kassa särskilt
mycket.
Som stödmedlem får
man tidningen hem till sin
postlåda och eftersom
tidningen är helt finansierad genom annonser
går hela avgiften direkt
till de fattiga och räcker
till ett mål mat om dagen
under två till tre
månader!
Detta betyder att fyra
eller fem stödmedlemmar
täcker matkostnaden till
ett barn för ett helt år.
I vår organisation finns
inga anställda och inga
bonusar eller fallskärmsavtal. Alla arbeter som
volontärer, helt frivilligt
utan ersättning. Enligt redovisningen till Stiftelsen
För Insamlingskontroll
(SFI) går hela 96% av insamlade medel direkt till
avsett ändamål.
Som du kan se på sidan
11 så ökar verksamheten
med ca: 2-300 tusen kronor per år och biståndsgraden, alltså värdet på
den hjälp vi ger i förhållande till kostnaden, är
mycket hög. Detta är tack
vare våra stödmedlemmar.
Därför slår vi ett slag för
att värva nya stödmedlemmar och tror att Du

som får tidningen i din
hand känner många vänner och bekanta som du
kan inspirera och värva.
Man kan gå in på
www.htli.org och anmäla
sig på länken “Jag vill
bli stödmedlem”.
Eller skicka ett mail till
info@htli.org eller ringa
0650-560107
*******
En av de roligaste och
mest givande uppgifter vi
har i vår verksamhet är
att få tilldela ett barn en
fadder. Då känner man
att man fått göra en
riktigt god gärning. Att få
vara med att ge ett barn
en möjlighet till hjälp med
mat eller att ge en student en riktig utbildning.
Det är en uppgift som
verkligen känns meningsfull.
Du kan få vara med i
detta arbete genom att
på olika vägar söka
faddrar till vår ständigt
växande fadderverksamhet.
Vi har många familjer
som väntar på hjälp, men
vi kan tyvärr inte ge hjälp
till fler barn än vi har
faddrar till.
Därför söker vi nu efter
“Informatörer” och
”Fadderkonsulenter”
som kan arbeta för att
inspirera svenska familjer
att bli faddrar till barn i
fattiga familjer.
Du som känner att detta
är en uppgift för dig, ring
0650-560107 eller skriv
till info@htli.org och
anmäl dig som
Informatör eller
Fadderkonsulent. Du
kommer då att få

där varje Fadderkonsulent själv hittar sina egna
Informatörer.
För att bli Informatör
krävs ingen utbildning
alls förutom att läsa in lite
information från vårt
material om hur vårt
unika system fungerer så
att man kan besvara de
vanligaste frågorna .
Fadderkonsulenterna
måste däremot vare lite
datakunniga och ha
tillgång till dator och
Internet.
Välkommen till en viktig
och givande uppgift!
Styrelsen

Kurvan visar tillväxten av fadderbarn under 20022009. Många står på kö för att bli registrerade och
målet är att under 2010 ha 950 fadderbarn. Antalet
barn med behov av hjälp har på grund av den
ekonomiska krisen ökat radikalt. Att kurvan planar ut
något de sista två åren är helt beroende på att vi inte
lyckats inspirera flera att bli faddrar. Därför är behovet
av fadderkonsulenter och informatörer akut.

Din egenvårdsbutik
som tänker med hjärtat
Fyren Storgatan 24, Hudiksvall
Tel 0650-14260
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I förra numret riktade vi ett tack till annonsörer och
sponsorer för våra specifika projekt.
I detta nummer presenterar och tackar vi våra lokala
sponsorer som gett stöd till vår löpande verksamhet
och bidragit med produkter inför hjälpresor och stöd till
våra möten och galor.
Vi hoppas nu att alla våra läsare och supportrar gynnar
dessa företag som ser det som en självklarhet att dela
med sig till de medmänniskor som har det svårt.
Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
Buketten
Byggtjänst Skoglund AB
COOP Nära
Delsbo charkuteri
Delsbo slakteri
Dackås Konditori
Erikssons Bageri
Eriksson Jens Kapell AB
Fagerströms karamellfabrik
Fors Gummiverkstad HB
Hemköp
HIAB
Hudiksvalls Tidning
Hälsingesåpa
Iggesund Paperboard AB
ICA Nära Stjärnan
ICA Supermarket
Johans Park& Golf
KB Håstaholmen
Lekstugan
Mickelssons Frukt & Grönt
Pappershuset
Pagell
Rörbolaget
Schaktbolaget
SIEC Guld
SEJC-SEPAX
Stark ICA hall
Sunfab
Sverige Bygger
Tollstedts Begravningsbyrå
Trästaden AB
Tunaborgs Potatis
Tisdag
Värmevent Ingenjörsbyrå
Växthuset
Övre Hälsinglands Hemslöjd

Hudiksvall
Hudiksvall
Friggesund
Delsbo
Delsbo
Hudiksvall
Iggesund
Hudiksvall
Hyudiksvall
Hudiksvall
Delsbo
Hudiksvall
Hudiksvall
Bjuråker
Iggesund
Gnarp
Delsbo
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Harmånger
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall

Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanläggningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Ljusdal

Tel 026 54 59 00
Tel 0270- 737 20
Tel 0650- 54 83 00
0651 - 76 64 00
www.bilbolagetlv.se

Året 2009 har varit ett händelserik
år med många aktiviteter.
Under året har 16 möten/samlingar
hållits för att informera och
entusiasmera människor för
arbetet vi bedriver.
Huvudaktiviteten har legat i våra tre
löpande projekt,
Fadderverksamheten i Rumänien
Lettland, Ryssland och Etiopien,
samt Barnens Hus och
matutskänkningen för gatubarn och
hemlösa i Lettland.
Fadderverksamheten har ökat även
i år och uppgår nu till mer än 700
registrerade personer som får eller
har fått hjälp.
Många personer har fått ovärderlig
hjälp och flera studenter har avlagt
examen efter fullgjord utbildning.
Verksamheten i Tabita, Barnen Hus
i Rumänien, fortsätter och ett 25 tal
barn får möjlighet till en god
utveckling. Även några hemlösa får
möjlighet att äta ett mål mat om
dagen genom Tabitas omsorg.
Matutskänkningen i kyrkan i
Daugavpils Lettland under ledning
av Slava och Nikolaj Shevchuk, har
fortsatt som tidigare där ett 100-tal
barn och hemlösa genom detta
arbete får äta ett rejält mål mat om
dagen. Dessutom får ett 40-tal
pensionärer ett mål mat i veckan.
Byggprojektet i Gulbene, för att
hjälpa församlingen att förse
områdets gatubarn med mat och
omsorg, har avslutats och
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verksamheten har börjat. De första
barnen utspisades i december
2009
Under året har en välgörenhetsgala
genomförts till förmån för arbetet i
Lettland.
För andra året i rad serverades
”kôlbulla” under höstmarknaden i
september. Aktiviteten inbringade
ett netto på ca: 21.000kr.
Under året har installerats vatten
och toalett i NorstaDepån.
En invigningsfest av ”Nya”
NorstaDepån hölls den 16 maj
under festliga omständigheter där
bland annat Iggesunds
dragspelsklubb deltog.
Klädinsamlingen har pågått hela
året vid NorstaDepån och vi har
under året levererat drygt 96 ton
kläder och material, det mesta till
Lettland och Ryssland. Den
nedlagda arbetstiden av
frivilligarbetare vid NorstaDepån
uppgår till mer än 1777 timmar.
Våra stödmedlemmar har ständigt
ökat och vi noterar idag att ca: 270
personer betalat stödavgift. Antal
aktiva unika givare är 773 och
totala antal gåvor under året är ca:
4142 med i genomsnitt 410 kr per
gåva och 11.3 gåvor per dag.
Styrelsen genom Allan Widarsson

Resultat för 2009

Budget för 2010
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Så har då den femtonde
musikgalan genomförts på
Folkets Hus i Hudiksvall.
Återigen blev det feststämning
för de ca 200 betalande som
sökt sig till galan
Galan introducerades och
avslutades med Lasse
Berghagens ”sträck ut din
hand” ledd av husbandet Ylva
Olofsson synt, Martin Berger
trumpet, Johan Timan bas samt
Manne Nilsson på trummor.
En rad artister från när och
fjärran avlöste varandra under
cirka två timmar
i sång, musik, show,
ståuppkomik samt en
avslutande obligatorisk
betraktelse av pastor Gert Owe

Liw
Som kvällens huvudgäster kan
man dock räkna den kända
skönsjungande sångerskan
Marie de Jesus (ursprungligen
från Kuba) samt 11-årige
Timotej Naidjonoks briljerande
på fiol med flera avancerade
stycken i klassisk stil. Marie de
Jesus kompades av musikern
Gösta Svensson på synt
Publiken riktigt njöt av deras
agerande.
Den yngste aktören var 11årige Timothy från Lettland,
numera bosatt i Hudiksvall och
elev vid Lilla Akademin i
Stockholm. Ett namn att lägga
på minnet. Han kommer med
säkerhet att förekomma i olika
sammanhang i Hudiksvall med

omnejd.
Förutom Ulrika Beijer som
återigen tillsammans med
Håkan Persson fungerat som
primus motorer både före och
under galan, fick publiken
bekanta sig med unga
skönsjungande Erika Lundkvist
liksom showkvartetten
”Ändåba” som drog ner
applådåskor för sitt roliga och
väl genomförda program. Ett
gäng att rekommendera i flera
sammanhang
Under pausen serverades kaffe
med hembakat bröd med
bordsservice av glada
servitriser i köket

Elvaårige Timothy Naidjonoks, född i Lettland men numera bosatt i Hudiksvall, uppvisar en talang som
vittnar om en lysande framtida karriär på fiol. För närvarande studerar han på Lilla Akademin i Stockholm,
en friskola specialiserad för elever med exceptionell musikbegåvning.
Foto Lars Sundin, Hudiksvalls Tidning
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Kvällens nettobehållning,
ca.40.000:- går oavkortat till
gatubarnen i Daugavpils
förmedlade genom Hjälp till Liv
International. Pengarna
motsvarar ett mål riktig mat om
dagen i ca 4 månaders tid. En
tacksamhetens tanke skickar vi
till alla som bidrog till den
lyckade kvällen
Arnold Norberg

Sören Svedberg, en “old going strong“ jazztrubadur från Umeå,
accompanjerades av Martin Berger på tenorsaxofon, som är bara ett av
många instrument han behärskar.
Foto Lars Sundin, Hudiksvalls Tidning

Marie de Jesus som härstammar från Cuba, uppvisade ett enastående engagemang och en fullständig inlevelse i
sina sånger.
Foto Lars Sundin, Hudiksvalls Tidning
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Vi är tre tjejer, Elin Gladh,
Johanna Forsberg och Linnea
Hedenberg, från Bromangymnasiet i Hudiksvall, där vi
går sista året på samhällsvetenskapliga programmet
med inriktning ekonomi.
När vi skulle välja
projektarbete, ett obligatoriskt
projekt man gör under det
sista året på gymnasiet, så
ville vi göra något för att
hjälpa andra. Vi kom på idén
att vi skulle anordna en dag
då man skulle få lämna in
kläder till oss som vi sedan
skulle skicka till ett land som
hade behov av den sortens
hjälp. Vi tog då kontakt med
Hjälp Till Liv International och
inledde ett samarbete med
dem.
Vi fick låna foajén på Folkets
Hus att ha som lokal för
insamlingen.
Allan Widarsson från Hjälp
Till Liv International var med
och informerade om
fadderverksamheten.
Hasse Melin hjälpte oss med
transporten av de kläder vi
samlat in vid Folkets Hus till
Hjälp Till Livs Internationals
insamlingslokal NorstaDepån
i Rogsta.
Efter insamlingen hade vi fått
ihop ca ett halvt till ett ton
kläder som Hjälp Till Liv
International ansvarar för att
frakta till Lettland.
Elin Gladh, Johanna Forsberg och
Linnea Hedenberg
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Linnea Hedenberg, Johanna Forsberg, två glada tjejer från
Bromangymnasiet i Hudiksvall, som valt som projektarbete att samla
in kläder till de fattiga. Bakom kameran finns den tredje tjejen i
gruppen, Elin Gladh
Foto Elin Gladh

Vi behöver mera barnkläder och leksaker!
Ett barnhem i Bulgarien har frågat om vi
kan hjälpa dem med ca: 60 kubikmeter
barnkläder och leksaker.
Leverans ska ske i mitten av juni.
Kan du se över dina gömmor för att
se om du kan skicka något?
Vi tar emot på NorstaDepån
Torsd 14-19 och Lörd 10-14

Sundsvall Tel. 060 - 14 04 00
Hudiksvall Tel. 0650 - 170 00
Bollnäs

Tel. 0278 - 243 00

Östersund Tel. 063 - 13 04 90
www. tfservice.se

Laponia
Konsult AB
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

bothnia.invest@kiruna.nu
DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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www.hudiksvallssolskydd.se
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

l
Vi är specialiserade

på däckservice för mc,
personbilar, lastbilar och traktorer.
l
Vi har ett stort urval av LM-fälgar
l
Vi utför hjulinställning
l
Butik med biltillbehör

16

Däckab i Hudiksvall

Däckab i Delsbo

Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87,
Jourtel:070-640 75 50

Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och
kvalitetscertifierad
enligt standarderna
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004
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Som en återkommande tradition -vår
och höst- har brf Sofiedal återigen
upplåtit kvarterslokalen åt HTLI för
insamling av kläder.
Initiativet har visat sig så uppskattat att
vi inför denna sommar ånyo inbjudit
boende i området att lämna kläder som
man inte längre har användning för.
Kvällen för insamlingen har flera syften
nämligen att förutom att skänka kläder
få träffa varandra och mingla kring en
kopp kaffe med dopp.
Flera hjälpsamma händer såg till att
packa och lasta in i vår transportbil som
styrdes av Olle Backlund till
NorstaDepån f v b till någon av
öststatländerna.
Små bäckar osv…….
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Birgitta Norberg som även ansvarar för insamlingen till vår
utspisning av gatubarnen i Daugavpils, Lettland, räknar in
fraktbidrag från en granne för de kläder som samlats in.
Foto Arnold Norberg

Arnold Norberg

Här samlades in ett ett rejält bidrag med kläder till nästa långtradare som ska gå till Petrozavodsk i
Ryssland
Foto Arnold Norberg
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Till våra vänner
Under de fyra år som Tabita
House funnits har 64 barn fått
hjälp. Det har varit barn från
familjer med sociala problem;
skilsmässa, föräldrar i
fängelse eller på sjukhus, och
barn som haft det materiellt
knappt och därför inte gått i
skolan.
Redan innan vi startade
projektet Tabita House satte vi
upp vissa mål. Det skulle bli
ett andra hem för barnen och
där skulle de få hjälp med det
de inte får hemma, mat etc. Vi
vill också driva Tabita enligt
kristna principer och främja
barnens utveckling och
skolgång i en miljö nära
barnens familjer.
Vi erbjuder barnen lunch och
förberedelseklasser. Vi
försöker förhindra att barnen
hoppar av skolan. Vi arbetar
mot ungdomsbrottslighet. Vi
arbetar efter en modell som
ger barnen en meningsfull
fritid och de får stöd i sin
skolgång allt för att minska
antalet barn med sociala
problem och för att integrera
familjer med problem i
samhället.
Varje barn som kommer till
Tabita har sin egen historia.
Här blir alla sedda och tycks
vara glada och bekymmersfria
men besöker man deras hem
inser man under vilka svåra
förhållanden många lever.
Syskonen Florina och Valer
Harsan kommer från en familj
med både ekonomiska och
sociala problem. Dessa
syskon var de första som fick
hjälp av HTLI år 2006 , då vi
tog över Tabita. De bodde
med sin familj i en lägenhet.
Mamman blev psykiskt sjuk
och intagen på sjukhus, där
hon fortfarande vistas. Fadern
började dricka och Florina fick
ta ett stort ansvar för familjen i
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sin tidiga barndom och har
gjort det på ett bra sätt. Trots
många svårigheter har Florina
mognat fort och skött en mors
uppgifter i familjen. En yngre
bror blev sjuk och genomgick
flera operationer och vistas nu
på ett vårdhem. Florina
arbetade för att familjen skulle
överleva under sin skoltid
men har lyckats bra i sina
studier. Lärarna kallade
henne en fighter som inte gav
upp. Nu jobbar Florina i Italien
i en italiensk familj som
barnskötare men hon har inte
glömt Tabita och all den hjälp
hon fick. Valer utbildar sig till
bilskollärare och är en förebild
för många ungdomar. Trots
alla svårigheter som
syskonen gått igenom har de
lyckats i livet inte minst tack
vare den hjälp och det stöd de
fått av personalen på Tabita.
Gud välsigne er och begrunda
vad som står i Matt 10:42
”Och den som ger bara så
mycket som en bägare vatten
åt en av dessa små han ska
inte gå miste om sin lön”.

Valer Harsan, som tack vare Tabita har fått
ett “nytt” liv, är idag en förebild för många
ungdomar. Nu utbildar han sig till
bilskolelärare och kommer säkert att klara
sig bra i det yrket när Rumäniens ekonomi
växer och allt fler ungdomar både kan och
behöver ta körkort.
Foto Simone Puskas

Tack för allt det stöd vi hittills
fått och allt som HTLI gjort i
Tabita. Vi arbetar i enlighet
med våra riktlinjer och ser
goda resultat.
Tack /
Simone
Puscas,
ledare för
Tabita

Tabita behöver
ditt stöd
Ge en generös gåva till
driften av Tabita.
Den globala krisen har
tydligt påverkat intäkterna,
men behoven står kvar.

Din hjälp behövs!

Florina Harsan, den äldre av syskonen, här
tillsammans med några barn på Tabita som
smyckar julgranen.
Florina har burit ett tungt lass i hemmet när
modern blev psykiskt sjuk och fadern var
missbrukare. De som känner Florina kallar
henne för en “fighter”, en som inte ger upp.
Foto Simone Puskas
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Bernt Bergren, tjänstgörande
chaufför, Sigge Westberg och
undertecknad, Hans Melin, fick
i i luciatid i uppdrag att åka till
Lettland med en hjälpsändning
med kläder och julklappar till
fadderbarnen.
Vi hade till vårt förfogande
Allans Mercedesbuss och
släpvagn på 40 kubikmeter
I sista stund tillkom Maria, en
ung tjej, som ville hälsa på sin
familjs fadderbarn och även
överräcka julklappar (Se föregående nummers omslagsbild).
Två letter som varit i Rogsta
och arbetat och som skulle
hem till jul var också med.
Allt var bra från början. Vädret
var bara några grader kallt.
Sigge kokade kaffe, vi drack
och trivdes, men det skulle inte
bli lika enkelt resten av
resan….......
När vi närmade oss Stockholm
tänkte vi att det skulle passa
med lite mat. Vi fick äta korven
kall för det visade sig att
gasolen var slut.
När vi kom till Nynäshamn var
det lite krångel med biljetterna
därför att vi var en för mycket,
Maria, i förhållandet till
bokningen skulle vi bli tvungna
att lämna Maria kvar i hamn.
Men det löste sig efter att jag
pungat ut några kronor extra i
förhållande till medskickat.
På båten fick vi till slut hytter.
Maria fick dela hytt med tre
gubbar och det gick bra det
också.
Väl framme i Ventspils, i
Lettland, morgonen efter,
visade det sig att bussen inte
gick att starta. Eftersom de två
letterna var med i bussen så
fixade de med hamnpersonalen så att en truck med
batterier kom till vår hjälp.
Men i Lettland blev det kallt i
bussen, Jag minns inte om
problemet med kupèvärmen
började redan i Sverige men i
vilket fall blev det påtagligt i
Lettland för där var det åtskilligt
med minusgrader. Som kallast
på kvällen i Daugavpils visade
termometern – 26. Glykolen i
värmesystemet var tydligen lite
för klen för denna låga
temperatur och isproppar satte

stopp för cirkulationen i värmeelementen. Men inte nog med
det, även fläkten till vindrutedefrostern gav upp och vindrutan började isa på.
Första anhalten på vår resa var
Frälsningsarméns barnhem i
Riga där vi lastade av en del
kläder och julklappar och där vi
även fick en närande och riklig
lunch .
Sedan åkte vi vidare mot
Daugavpils. På vägen dit
gjorde vi ett stopp i närheten av
Iskele där vi lämnade resten av
kläderna. Där lämnade vi även
släpet för att åka lättare ned till
Daugavpils med de julklappar
och lådor som fanns i bussen.
Vi fick också erbjudande att
övernatta där men schemat var
stressat så vi hade bara att
fortsätta de 20 mil som återstod
till Daugavpils.
Vid niotiden på kvällen, när det
var ca 10 mil kvar, försökte jag
ringa ett par nummer som jag
fått av Allan. Men inte heller
telefonerna ville stå till tjänst.
Det blev inget svar så jag
ringde hem till Allan och
frågade om han hade några fler
telefonnummer. Efter en kvart
så ringde rysktalande Ivan`s
och gav ytterligare nummer att
försöka med. Det blev slutligen
napp men den personen gav
ännu några nummer att försöka
på. Och där fick jag ett svar
som sa att han skulle försöka få
tag i Nikolaj som var den som
var den rätta mottagaren.
Lite senare fick jag ett samtal,
som jag tror var Artjoms,
fadderbarnsansvarig för området, som lovade att försöka få
tag på Nikolaj.
Och när det bara var några mil
kvar ringde telefonen och en
svesktalande röst presenterade sig som Nikolaj. Han sa att
han med glädje skulle ta emot
oss men att han väntade oss
först nästa dag.
Men vid tiotiden på kvällen var
vi framme vid målet och kunde
lasta ur kläder, presenter och
julklappar.
Vi fick kvällsfika med korv,
smörgåsar och varm dryck.
Nikolaj och hans fru Slava
erbjöd oss att sova där för att
slippa sova i bussen när det nu
var så kallt och värmen inte
fungerade. Det var bara ett

problem, att det fanns flera bilar
med hjälpsändningar och flera
övernattningsrum var upptagna. Det fanns bara ett rum
som var tomt och vi försäkrade
att det var ok. Klockan var över
24.00 när vi kom i säng.
Termometern visade –26 grader ute och +12 grader inne i
rummet. Ett par elektriska
element hjälpte upp temperaturen några grader.
På morgonen gick Bernt ut för
att kontrollera att bussen
startade, vilket den villigt
gjorde. Vi blev bjuden på
frukost innan vi åkte.
Så bar det av mot Gulbene där
vi kom in från ”fel håll”, en helt
annan väg än vi tidigare anlänt,
så vi hade ingen hjälp av vår
GPS.
Det löste vi genom att åka mot
den infart vi kände till och var
van vid efter vår arbetsresa i
september och därifrån kunde
vi hitta fram till kyrkan med
gatubarnscentret.
Maria och jag tog varsin
julklappslåda och gick över till
familjen där Marias familj hade
sina fadderbarn, bara några
hundratals meter från centret.
Under tiden teckenspråkade
Bernt och Sigge med hantverkare som fanns på plats och
de hittade några överskåp på
övre våningen som skulle passa till köket. Sigge och jag
kunde också konstatera att
mycket hade hänt sedan vi var
där i september.

I Gulbene fick vi nu tillfälle att
tina upp värmesystemet med
hjälp av en varmluftspistol som
en hantverkare kunde tillhandahålla. Efter ca en halvtimmes
blåsande släppte äntligen
isproppen och värmen kunde
börja cirkulera.
Men likväl fanns ännu ingen
fungerande defroster och
Sigge tvingades hålla sikten fri
med isskrapa så att chauffören
Bernt Berggren, kunde få
tillräcklig sikt. Så gick resan
vidare ända fram till färjeläget i
Ventspils där nya äventyr
väntade. Färjan var nämligen
försenad ca åtta timmar på
grund av storm på Östersjön.
Fartyget hade inte kunnat
lämna Sverige i rätt tid och
därför blev ankomsten till
Ventspils försenad.
Vi körde genast in på inkörningsfilen för lastbilar, med det
skulle vis sig att det inte gick för
sig på grund av att bussen
måste köra in på färjan via en
bussfil från ett helt annat håll.
Därför for vi runt till bussfilen
och stängde motorn för att
invänta färjan.
En timme före färjans annonserade ankomst var det dags
att förbereda på körning, men

då ville motorn inte starta. Det
var helt strömlöst. Så jag gick
över till hamnkontoret för att
fråga om hjälp. Därifrån blev
det taxi över till lastbilssidan för
att leja starthjälp ännu en gång.
Men under tiden jag sökte hjälp
hade Bernt hittat det elfel som
gäckat oss så länge. Det var
helt enkelt en kabelsko på
kabeln mellan de två startbatterierna som var brusten.
Så med hjälp av en slangklämma kunde felet tillfälligt
avhjälpas. Men batterierna var
naturligtvis urladdade eftersom
de inte kunnat laddas när
kabeln var trasig. Efter ca tjugo
minuter var jag tillbaka vid
bussen i sällskap med en
traktor för starthjälp. Och först
klockan sex på morgonen, åtta
timmar för sent, kunde vi köra
in på färjan och söka upp en
efterlängtad hytt. Jag tror att
alla omedelbart stupade i säng
för att få lite vila efter den
händelserika natten.
Väl framme i Nynäshamn var
det så dags att börja färden
norrut. Men än var inte problemen över. Några kilometer före
Stockholm fick vi bränslestopp.
Förmodligen på grund av en
felvisande
bränslemätare.
Men denna gång var vi i ett land
där även chauffören Bert
kunde språket, så han liftade till
en mack och tog en taxi tillbaka
till bussen. Efter en timme var
vi åter på rull hemåt. Och här
slutade äventyen och några
timmar senare var vi alla
hemma i Hudikvall efter en 100
mil lång och äventyrlig resa.
Bussen, fick däremot inte komma hem utan remitterades genom Bernt Berggrens försorg
till akutvård på verkstad för
allmän hälsokontroll.
I skrivande stund är rehabiliteringen avslutad och bussen
är åter på väg till Lettland.
Nedtecknat av Hans Melin
med tillägg av
Sigge Westberg

Tyvärr fick Hans Melin
aldrig se denna artikel i
tryck. Men han tog
under sin mycket korta
sjukdomstid tillfället att
skriva ned berättelsen på
några sidor i ett kollegieblock.
När vi fick vetskap om
detta ville vi vill ändå att
hans sista insats för
Hjälp till Liv International
skulle uppmärksammas
och belysa hans
kompetens och kämpalust i kampen för de
fattiga.
Allan Widarsson
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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.

Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Erik Teodorsson, Edsbyn
Owe Nygren, Hudiksvall
Robert Johansson, Aneby
Lars-Erik Lönnberg, Näsviken
Birgitta Peräinen, Iggesund

CD-skiva
CD-skiva
CD-skiva
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmedlem utan personligt ansvar
Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger
per år och stöder därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen annan lön, än den
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi
möter när vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 90 01 15-7.
Med Din hjälp når vi ända fram!

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
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 människor under en lång tid
framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med 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 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!.
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Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den 1 augusti 2010 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De tre första vinnarna belönas med
Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
eller ett nummer av korsordstidningen.
“På Kryss med Lisa”
(markera vilket du önskar)

□
□

De två efterföljande vinnarna får två Trisslotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bjuråker Tel. 0653-20250

Djupegatan 15,
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824 50 Hudiksvall, 0650-17550

Alva Westberg, Hudiksvall, som fyllt 90 år
——
Anna Jonsson, Delsbo, som fyllt 80 år
——
Åke Mattsson, Karlholmsbruk, som fyllt 70 år
——
Anders Johansson, Karlholmsbruk, som fyllt 60 år
——
Sigrid Sjöberg, Njutånger, som fyllt 75 år,
——
Åsa Joutsen, Värnamo, som fyllt 30 år,
——
Birgitta Gunséus, Hudiksvall, som fyllt 85 år
——

Siv Engberg, Hudiksvall
Signe Sundberg, Hudiksvall
Leena Riskii-Andersson,
Riskii-Andersson, Harmånger
Harmånger
Leena
Ida "Ian" Lindgren, Färila
Ida "Ian" Lindgren, Färila
Gunnar Andersson, Syndbyberg
Gunnar Andersson, Syndbyberg
Anna-Britta Bergström,
Anna-Britta
Bergström,
Kurt Eriksson,
Hassela
Kurt
Eriksson,
Hassela
Åke Hörding, Nässjö
Åke
Jan Hörding,
Lindgren,Nässjö
Färila
Gunnar
Jan Jonsson,
Lindgren,Hudiksvall
Färila
Aina Carlsson,
Gunnar
Jonsson,Hudiksvall
Hudiksvall
Margaretha Johansson, Hudiksvall
Aina Carlsson, Hudiksvall
Pelle Blästa, Hudiksvall
Margaretha Johansson, Hudiksvall
Hans Melin, Hudiksvall
Britta Markgren, Hudiksvall

In memoriam
Vår trogne medarbertare Hans Melin
har hastigt lämnat oss.
Platsen står tom och vi saknar hans
glada engagemang och vilja att hjälpa
de fattiga.
Styrelsen i Hjälp Till Liv International

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsdag, brölloppsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för
de fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt
arbete. Vi utfärdar ett vackert gåvobrev till
jubilaren och ett tackkort till givaren.
Om du i stället för blommor, vill skicka en
minnesgåva som en sista hälsning till
någon som fått sluta sina dagar, utfärdar vi
ett vackert gåvobrev som ett sista minne
från givaren.
Ring Renée på 0650-17300
eller email till renee@htli.org

Besök gärna vår secondhand
butik i Hudiksvall
Titta över våra hyllor för att se
om Du hittar något du sökt
efter.
Samtidigt som du får tillfälle att
sitta ned och samtala över en
kopp kaffe med dopp.
Öppet varje fredag 11-16
och lörd 10-14
Kungsgatan 19

Välkommen!
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Vi arbetar nu i
Rumänien, E t i o p i e n ,
Lettland och Ryssland
där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina
barn det nödvändigaste, mat
och kläder. Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt
ansvarig för ett barn och ändra på
detta.
För c:a 100 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. Här får du möjlighet att
hjälpa en äldre till en värdig tillvaro
efter ett lång strävsamt liv. För c:a
150kr/mån kan livet bli lättare för en
äldre person.
Vi har även fadderprogam som

Hjälp Till Liv international, är en
ideell organisation som bygger på
det kristna budet: allt vad ni vill
att andra ska göra för er, ska
även ni göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis.
Det finns inga anställda eller
någon annan form av ersättning
för den tid man lägger ner i detta
arbete. Ersättningen består i
gengäld av glädjen över den
tacksamhet man möter hos de
människor som får hjälp. Vi

stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns det
ingen möjlighet att studera på grund
av den ekonomiska situationen.
Och 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
bra jobb. I vårt system kan man även
dela på fadderskapet, så att flera kan
dela på hjälpen för t.ex. en student.
Ta ett fadderbarn, och varför inte ett
barn i samma ålder som någon i din

arbetar helt utan mellanhänder med
bästa möjliga effektivitet.
Vi har egna kontaktorganisationer i
de länder vi arbetar. Dessa
organisationer vet bäst vilka behov
som finns, och vi förser dem med
nödvändiga resurser för att gå ut i
samhället och möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje
fadder möjlig-het till direktkontakt
med de familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via Internet och
100% av fadderpengarna går till
fadderprogrammet
på
den ort vi arbetar. Av
inbetalda medel går 95%
till barnet och 5% till
omkostnader för de
medarbetare som åker ut
till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bätt-re
liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av
uppgifter. Vi behöver
medhjälpare för att stärka

familj.
Om du är mormor eller morfar, farmor
eller farfar, då kan du ge ett fadderbarn
till dina barnbarn. Det kan bli intressant
att utbyta brev och kanske besök i
framtiden.

Hjälp en äldre till ett bättre liv.
Hjälp en student att få en god
utbildning.
Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer
information eller
ring 0650-560107 /
Allan Widarsson, eller
ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

insamlingen av pengar för att
utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att
kunna skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi
försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta
helt utifrån sina egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, secondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och organisatörer med
goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar
styrelsearbete, att skriva brev,
reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan
kontakta företag för annonser och
sponsring.

Välkommen som
medarbetare!.
Stöd vårt arbete med en
gåva till pg 90 01 15-7

Vi har 90-konto och omfattas
därför av SFI:s kontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

