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Konsten att överleva
Vi har ofta sett hur man måste
anstränga sig för att överleva.
För många fattiga är pensionen för liten för att man ska
kunna leva ett rimligt liv .
Som nybliven pensionär kan
jag nu börja inse vad det
betyder att inte ha tillräckligt
med pengar.
Ja, det går ännu ingen nöd på
mig men jag inser att om jag
blir sjuk och inte kan ha någon
extrainkomst, då blir det
besvärligt. Det är ju de fasta
kostnaderna som är de stora
bovarna i försörjningen,
Min fru Astrid sitter i rullstol och
behöver därför minst 23-24
grader varm i huset. De där
sista graderna kostar stora
pengar i elström.
Kanske kostar det dubbelt så
mycket att ha 24 grader varmt i
huset i stället för 18 grader.
Det vi betalar för elström under
en vinter motsvarar troligen
dubbel årslön för en arbetare i
de länder vi hjälper.
Men vi i kalla Norden, har svårt
att göra som många fattiga
tvingas göra, att helt enkelt
inte värma huset. Eller att
värma endast något enda rum.
De här nya vintrarna under
den så kallade globala
uppvärmningen tycks bli värre
än någonsin. Aldrig förr har jag
varit med om att ha februariväder redan i november och som
sedan envist biter sig fast hela
vintern.
För egen del ska jag i sommar
försöka få upp en liten vindsnurra som ska sänka elkostnaden, kanske rentav ge lite
inkomst. Det är ett gammalt
projekt som legat i vila sedan
1998 därför att det blev så
mycket jobb med de fattiga i
världen att detta projekt fick
kliva åt sidan.
Men nu känns det liksom
nödvändigt att även säkerställa framtiden för egen del.
I år firar vi tjugoårsjubileum i
Hjälp Till Liv International, och
när vi tittar bakåt ser vi att
många projekt har genomförts
under åren och många
människor har fått hjälp
genom vårt arbete.
De fattiga har inte verktyg till
att själva kunna avhjälpa sin

fattigdom även om de har
kunskaper och vet vad som
skulle kunna hjälpa dem.
Några kan naturligtvis göra
som kvinnan på framsidan av
denna tidning att gå ut på
torget för att sälja någon
säsongsprodukt.
Själv är jag priviligierad som
lever i ett land där jag kan hitta
fina saker på skroten som går
att använda till mitt vindkraftverk. I östländerna finns det
ingenting sådant. En av våra
medarbetar i Lettland, Arnis
Jansson, har just fått ett hus
att hyra av myndigheterna mot
att han tar hand om ortens
ungdomar så att de inte går på
byn, super sig fulla och slår
sönder allt de möter.
Men huset har ingen värme.
Allt är förstört. Allt av värde är
redan bortforslat.
Därför kommer vi hjälpa dem
med värmeelement så att de
under sommartiden kan fixa
så att huset även blir beboeligt
när vintern kommer.
Det föll sig nämligen så att vi
hade tillgång till ett rivninghus i
Ilsbodär vi fick en del köksinredning vi behövde till ett
annat projekt i Lettland.
I rivningshuset fanns även
element och vi visste inte då
vart de skulle, med vi “ekorrar”
har en förmåga att samla på
oss saker eftersom vi vet att de
en dag kan bli bra att ha.
Och mycket riktigt, bara en
vecka efter rivningen, kom
förfrågan om dessa element.
Vi inser vilket enormt slöseri
med resurser vi i västvärlden
lever med. Den som står vid
soptippen och betraktar det
inkommande “skräpet”, förundras över denna galenskap,
där fina och för de fattiga
värdefulla saker, helt enkelt
slängs bort.
Men lyckligtvis kan vi i detta
överflödsamhälle ofta välsigna de fattiga med prylar som
de annars aldrig skulle kunna
anskaffa. Och som blir till stor
hjälp för dem.
Låt oss tänka oss för innan vi
slänger våra prylar och ställa
oss frågan:
Kan någon annan
få glädje av
detta?
Allan Widarsson

Hjälp Till Liv
International
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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

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
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Aktiviteter och leveranser

Ton Stat.Värde

Totalt för 2011

23

0,68 milj

Jan - 11

Material till sjukhus i Prieli, Lettland

11.4

383.000

April- 11

Kläder till Vilnius och byggmaterial till Ludza i Lettland

11,6

297.000

Resultat som redovisats vid årsmötet 2011
Året resultat 2010 stannade på budgeterat 1.9 miljoner.
Dessutom uppgick insamlat material till ett värde av 2.1 milj.
Du som har betalt medlemsavgift kan om du önskar få en
detaljerade kopia av bokslutet.
Meddela oss via tel 0650-560107 eller info@htli.org så
skickar vi en kopia.
I rapporten till Stiftelsen för Insamlingskontroll redovisas ett
nyckeltal som visar att 93 % av insamlade medel har
används till ändamålet.
2011 års budget fastställdes vid årsmötet till 2,5 miljoner.

HAR NI GARNER ÖVER??
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!

Vi har damer som flitigt stickar varma kläder till
behövande i ett flertal länder eller till dockor som vi
skänker till barnen.
Har Ni garner som ligger till ingen nytta därhemma?
Lämna dem gärna på vår Biståndsbutik Omtanken
Hamngatan 23 Hudiksvall.
Vår Biståndsbutik har öppet alla vardagar 11-17 och
lördagar kl. 11 -15

Välkomna!
Besök vår Biståndsbutik “Omtanken”
vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Ljusdal

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

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar
något du länge sökt efter. Samtidigt får Du tillfälle att
sitta ned och samtala över en kopp kaffe med dopp.
Öppet varje måndag-fredag 11-17
och lördagar 11-15.

Välkommen!

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 har gjort många arbetslösa.
Vanliga pensionärer har inte tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte få 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!----

Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............

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

Har DU missat Hudiksvalls
nya butik?
Kom in och titta!
Öppet tider: Mån-Fre 10-18,
Lördag 10-15, Söndagar 11-15
Tel: 0650 17010

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

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

Hudiksvall sedan 1932

Sundsesplanaden 6
Box 176, 82424 Hudiksvall
tel. 0650-10846 email: bergstroms.musik@telia.com
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Ofta behöver vi “tjata” på våra
fadderfamiljer för att få dem att
skriva om sin sitution. I vart fall
behöver fadderråden alltid
uppmana dem att skriva så att
våra faddrar i Sverige får veta
hur det står till med fadderbarnen.
När Kiros, vår Etiopien ansvari

Till den mest respekterade
fru Kiros
Jag kan inte nog tacka dig, för
att du nått till mig när jag var i
mörker. Jag var väldigt desperat och försökte ensam
uppfostra mina två barn sedan
deras far hade dött. När jag låg
sjuk i sängen och inte hade råd
att köpa mat åt dem, brukade
folk ge mig 2 Birr, 3 Birr eller 10
Birr (10 birr = 3kr) för att kunna
att ge dem mat.
Getenet min äldste son hade
slutat skolan på grund av våra
problem. Men nu, tack vare dig
har han börjat skolan igen.
Tack så mycket. Tigest började
också skolan tack vare den
hjälp hon får från HTLI. Allt
detta kunde ske tack vare dig.
Du är som en mor för mig och
min familj.
Gud ska välsigna dig med
frukter från ovan.
Det finns en sak som jag ber
dig. Mina barn har ingen pappa
och nu alla vet att jag inte är
frisk nog för att ta hand om dem

ge besökte Addis i vinter, fick
hon ett brev från en av familjerna som visar så mycket av en
förtvivlad mammas tacksamhet, att vi vill låta er ta del
av brevet för att förstå hur
mycket fadderverksamheten
betyder för de familjer vi
hjälper.

väl.
Jag har heller ingen annan i
min familj som kan ta hand om
mina barn. Så snälla, ta hand
om mina barn. Jag vet att de är
i goda händer nu. Jag ber dig i
Herrens namn att vara med
dem i nödens stund. Hjälp
Getenet Adane och Tigist
Adane att stå på egna ben.
Jag är ledsen att behöva
skjuta över hela ansvaret till
dig. Men om mina barn har dig
som mamma behöver jag inte
oroa mig om jag lever eller dör.
Hittills har det varit en mycket
svår sak för mig när jag
funderat på vem som ska ta
hand om mina barn när jag är
borta. Och jag gråter ofta men
ser att Gud har hört mina
böner och gett mig dig som ett
svar.
Jag har överlämnat dem till dig
i Guds namn

Tigist och Getenet Adane, är lyckliga över
att ha faddrar.

Fantaytu Biyadgelegn

Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL
Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14
Tel 0650-31900

Fantaytu Biyadgelegn, är tacksam för
hjäp, då hon på grund av sjukdom vet att
hennes dagar är räknade
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Corina från Regin i Rumänien har
vi känt i flera år. Vi fick se henne
på ett foto från Allan Widarsson
när han var hit till Delsbo
Missionskyrka och visade bilder
och talade om hur det var i detta
land, som härjats av kommunismen i många år. Närmare
bestämt var det de kvinnor som
samlades till symöten och
biståndsarbete för att hjälpa
människor att få det bättre som
beslutade sig för att hjälpa något
barn, och det blev CORINA.
Kvinnorna samlade in pengar
och skickade regelbundet för att
klara skolgång t,ex. och kunna
stötta upp i möjligaste mån. Allan
har varit där många gånger för att
organisera arbetet och
anpassa de gåvor av kläder mat
och boende som behövs för att
klara överlevnaden. Ekonomin är
annorlunda här än vad vi kanske
är vana vid och just därför finns
det behov som Hjälp till Liv har
sett ett stort arbete i. Att besöka
landet, träffa människorna och se
hur förhållandena är gör att man
förstår att det verkligen behövs
mycket, mycket stora insatser.
Jag fick den möjligheten att följa
med på en resa sommaren
2006.Då fick jag möta fina och
glada människor där, som har
gått igenom mycket, men som jag
tror nu börjar gå mot en bättre
framtid.
Något som var helt fantastiskt
var, att när vi kom dit, var det som
om man hade känt varandra
mycket länge. Vi blev goda
vänner på en gång. Jag for dit
istället för kvinnorna i biståndsgruppen. De tyckte det var för
lång resa och lite för många
överraskningar som kunde dyka
upp.
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Här fick “syföreningstanterna” möjlighet att träffa “sin” Corina
som de haft som fadderbarn under flera år.

Mirela och Corina stornjöt av den Svenska naturen.

Det var på denna resa jag först
träffade Corina i verkligheten.
Några paket hade jag med. Man
vill ju ha presenter när man
kommer. Jag fick träffa hela
familjen en fantastisk familj som
höll ihop och jobbade med sitt
jordbruk. Barnen fick gå i skolan
och man sa till mig att alla var
mycket duktiga och fick fina betyg.
Vi for också ut i andra byar och fick
se att livet kanske inte var så
överdrivet lätt alla gånger.
Tidigare har jag berättat om min
resa dit MEN nu skall jag berätta
om hur man kan komma från
Rumänien till Sverige. Man kan
vända på det hela och ta hand om
den man understödjer i sitt eget
land. Då får man visa lite av
Sverige, bara någon vecka eller
så. Det var något annorlunda.
Corina kunde inte engelska men
som tur var var hennes syster
Mirela med och då kunde vi
konversera. Det var mycket
spännande att träffas här igen. Hit
till Delsbo hade flickorna förståss
aldrig varit. De var mycket fina och
snälla. Våra barn och barn-barn
råkade också vara här just då, så
de hade mycket kul tillsammans.
Vi for ut varje dag och hälsade på
hos familjerna, kvinnorna i
stödgruppen i Missionskyrkan. Vi
spelade boll och minigolf. Mirelas
familj, de som hjälpte henne, har
båt och bor vid havet så de var ute

En sprudlande glad Corina flankeras här av: från vänster Margit Björk, syster
Mirela och till höger Margits och Helges dotter Ulrika Björk Viklund.

med båten på fisketurer. Vidare
fick flickorna följa med till stan
(Hudiksvall) och gå ut och
shoppa på egen hand. Här i
Delsbo fick de även träffa Maria
som är rumänska och som talade
deras eget språk.Det var också
rätt lustigt. När flickorna skulle
åka hem följde Mirelas stödfamilj
med. Då övernattade de i
Stockholm och fick se lite av vår
huvudstad. Margit, frugan och jag
tyckte det var mycket bra att få
träffa våra fadderbarn. Man får en
närmare och mera familjär
kontakt. Det tyckte kvinnorna i
sygruppen också, så vi är glada
över detta besök och kan rekom-

mendera alla att om det är möjligt
försöka ta denna kontakt. Det är
roligt och lärorikt att träffa människor från ett annat land och ta del
av andra kulturer.

Noterat av
Helge Björk,
Delsbo

Söker Du en plats för mindre möten?
Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall,
erbjuder plats på kvällstid efter kl 17.00
för mindre samlingar på upp till 15-20 deltagare
Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.
Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 11-17 eller
Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022.
11
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Det är konstigt hur lätt man fäster
sig vid vissa människor, platser,
attityder mm. Under en månads tid
har jag haft förmånen att observera och delta i HTLI:s hjälparbete i
Etiopien. Detta var inte bara en
resa i dess fysiska bemärkelse
utan också en högst känslomässig sådan.

Foto: Mamush, Mailayan Abdu

Då min resa till Etiopien var i
planeringsstadiet valde jag att bli
fadder till en 6årig flicka i Addis.
Man skulle kunna säga att hon är
min ”fadderpremiär” och jag
kände mig redan då, innan första
inbetalningen, väldigt stolt.
Väl nere i Etiopien fick jag möjlighet att träffa denna fantastiskt söta
flicka och resten av hennes
mycket kärleksfulla familj. Jag
fascinerades och fascineras
fortfarande över hur mycket kärlek
och även glädje hela familjen
utstrålar trots deras låga levnadsstandard.
6personer i ett rum som är lika
stort som mitt flickrum hemma hos
mina föräldrar (och det är litet) och
detta var alltså deras enda rum.
Endast en enkelsäng fanns i
rummet och därtill en skröplig
halmmadrass som låg på golvet.
Denna familj är verkligen ett
levande bevis på att The Beatles
låt ”All you need is love” äger
enorm sannfärdighet än idag.

Sandra Åhs tog denna flicka, Yourkabel Abebe, som sitt fadderbarn
straxt innan hon åkte ut till Etiopien.

Jag besökte familjen ett flertal
gånger under min vistelse där
nere och en kväll kom även
mamman i huset på besök till oss
för att fläta mitt hår. Den kvällen
kunde vi, med tolkningshjälp från
Mailayan Abdu, konversera med
varandra vilket jag uppskattade
oerhört mycket.
Mitt bidrag till familjen under min
vistelse där nere var en våningssäng till barnen, lite kläder, en och
annan leksak och en burk honung.
Även om mamman, som var
ensam familjeförsörjare, var
oerhört tacksam för detta så vill
jag ändå hävda att det är jag som

12

Foto Mamush, Mailayan Abdu

Glädjen var på topp när vi just hade monterat ihop den nya
våningssängen.

ska vara tacksam. Jag vill tacka
dem för den kärlek och värme de
visat mig och varandra, den glädje
de utstrålar och de perspektiv de,
genom just detta, öppnat mina
ögon för. Mammans engelskakunskaper var i princip obefintliga
men en mening hon kunde staka
sig fram till var ändock ”I love you
like a sister” och den meningen
var, är och förblir något av det
vackraste jag hört. Trots att
denna, min andra familj, är
närmare 600mil ifrån mig rent
fysiskt så kommer de alltid vara
mig nära i tanke och hjärta.
Foto Mamush, Mailayan Abdu

”All you need is love, love. Love is
all you need”
/Sandra Åhs

Nu är sängen befolkad och de har bestämt vem som ska få sova på
repektive våning.
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Oksana och hennes familj, som vi berättat om i
tidigare nummer, har äntligen fått flyttat in i en ny
fin lägenhet och kunnat lämna den gamla
enrummaren och slipper nu vara rädd för de
drogpåverkade grannarna.
Tack vare bidrag (mest julgåvor) från våra
sponsorer kunde hon betala insatsen till en helt
nybyggd fyrarummare i ett nyttbyggt tio-vånings
hyreshus. Glädjen är stor hos barnen och de är alla
mycket tacksamma för den hjälp de fått. Nu finns
även plats för mera möbler och leksaker
Nu har de fått en ny adress och egen postlåda så
att breven till henne i fortsättningen kan komma
fram.

Foto Natalja Porosina
En glad, lycklig och tacksam familj sitter i ett av den nya
lägenhetens ljusa hörn.

Foto Natalja Porosina
Foto Natalja Porosina

Som vi kan se finns det nu plats för mera möbler.

Åntligen har familjen fått ett badrum och pottan som
tidigare förvarades i köksskåpet har nu kunnat ställas
undan.
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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
14

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
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

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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I ett tidigare reportage har vi – Georg Forss och
Lennart Dahlbom – beskrivit vår resa – med tonvikt på
själva resandet - till Rumänien under perioden 18 –
26/11 -10 med julgåvor till fadderbarn och barnhemmet Tabitha.
Vi återkommer nu med några reflektioner från vår
vistelse i regionen Sigethu – Regin – Targu Mures.
Vi vill först av allt redovisa hur intressant det varit att få
stifta bekantskap med HTLI:s verksamhet i landet
som kännetecknas av god organisation med mycket
hjärta. Den mediestorm som rasat runt enskilda
internationella hjälporganisationer beskriver en helt
annan verklighet än denna. Här möter vi småskalighet
som tar sej uttryck i ett personligt engagemang som är
beundransvärt och försumbara administrativa kostnader. Vår kontakt med det personliga engagemanget
uppstår i möten med församlingspastorerna i Sigethu
Marmarei och Regin dvs Gregorie resp Ottila men
även vid besöket på barnhemmet Tabitha och under
resan till Targu Mures där vi guidades av kontaktpersonen med barnfamiljerna därstädes.
Vår uppfattning är att det är den personliga relationen mellan nyckelpersonerna och de hjälpbehövande som är den viktigaste framgångsfaktorn.
Här några exempel:
¨
Varje julklappslåda som lastades av i Sigethu
föranledde en kommentar från Gregorie om
vilken familj det handlade om, hur deras hjälpbehov såg ut och vilket barn i familjen som fick,
resp inte fick någon julklapp.
¨
Varje familj som får regelbundna ekonomiska
bidrag är ständigt satt under lupp. Det betyder att
det ekonomiska bidraget kan – i teorin – dras in
om det inte används på rätt sätt. I praktiken är det
mera tveksamt då det nästan alltid är barnen som
drabbas när familjeinkomsterna minskar.
Nu något om hur vi uppfattade att de kortsiktiga
behoven tillgodoses:
Tabitha
I Regin finns ett barnhem som i allt väsentligt används
som fritidshem för skolbarn. Vi har ingen insikt i
omständigheterna som gjort att detta hem kommit till,
men vet att Bromangymnasiet i Hudiksvall och dess
yrkesinriktade program spelat en betydande roll där
bygg-, målar- och el-elever och deras lärare aktivt
medverkat. Runt och efter lunchtid strömmar barn in
för att mötas av omtanke och värme av en föreståndare och en kokerska. Här lastar vi av kartonger som
innehåller kläder till behövande barn och porslin och
andra utrustningsdetaljer till hemmet. Här får vi också
beskrivet hur ömsint och diskret barnens behov av
kläder tillgodoses: När barnen duschar synas deras
kläder av personalen varvid slitna och trasiga plagg
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George Fors, tjänstgörande jutomte, här tillsammans
med Simona Puskas, företståndare på Tabita. Den vacka
trappan i bakgrunden är tillverkad och sponsrad av
George’s bror Sven Hugo Fors, Njutånger.

Två lyckliga barn som får hjälp på Tabita till ett bättre
liv.

obemärkt byts ut mot fräscha. Många av barnen lever i
mycket torftiga hemförhållanden varför eftermiddagsmålet kan vara den enda riktiga lagade maten de får
under dagen. Det är lätt att inse vilken betydelse
denna oas har för mindre lyckligt lottade barn.
Fadderverksamheten
De regelbundna ekonomiska bidragen till enskilda
fadderbarn är av stor, kanske ibland avgörande,
betydelse för enskilda familjers överlevnad. De
månatliga faddergåvorna distribueras av en person
med god insikt i enskilda familjeförhållanden. När vi
nu fått ta del av logistiken på ort och ställe så förstår vi
att 95 kronor av varje 100-lapp når mottagaren. Vi
vågar påstå att det är ett svårslaget rekord i effektiv
gåvoverksamhet. Att nu få möta våra fadderbarn i
deras hemmiljö som vi under åren kommunicerat med
genom bidrag och julkort rörde till tårar. Det var också
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en glädje att se stabila och harmoniska familjer trots den materiella
fattigdomen.
Hjälpsändningar
Den direkta orsaken till vår resa
var distributionen av julgåvor. En
stor skåpbil fullastad med banankartonger färdades genom
Europa till en destination 270 mil
sydost om Hudiksvall. Det rådde
inget tvivel om att gåvorna var
välkomna. Ändå föranledde
denna verksamhet en och annan
fundering:
I förutsättningarna för resan
ingick att alla gåvor skulle
packas i banankartonger.
Tyvärr försvårades lastningen
av att gåvorna lämnades i
kartonger av varierande storlek
och utseende. Ännu fler gåvor
hade fått plats om alla kartonger haft samma format.
När gåvorna fördelades i
enskilda familjer fick vissa barn
och andra blev utan. Jag såg
ingen bli ledsen för det.
Problemet låg kanske i betraktarens ögon, men kanske borde
gåvorna konsekvent gå till
familjen så att de kan fördelas
efter behov och önskemål.
540 mils vägtransport har
också miljömässiga aspekter.
Kan distributionen ske på annat
sätt eller kan hjälpbehovet
tillgodoses genom exempelvis
ekonomiska bidrag så att
mottagaren själv kan köpa
julklapparna? Om detta vet vi
för litet.
På kort sikt är det ju av största
angelägenhet att stödverksamheten kan fortsätta i nuvarande
uppläggning och växa. På lite
längre sikt funderar vi kring var
familjeplanering kan komma in.
Det är ju relativt knappt hemma i
Sverige också med det barnantal vi
såg hos de familjer som fick stöd.
Åsikten att barn är en Guds gåva är
svår att förneka, men det är svårt
att bortse från att barnbegränsning
har lättat på bördan i många
samhällen där man inte behöver se
barn som en trygghet inför ålderdomen. Någonstans måste man ändå
börja, och att driva opinion i ämnet
barnbegränsning är naturligtvis
känsligt i ett land med så hög andel
katoliker. Skulle dock gärna se

När det gäller att öppna julklappar, är glädjen hos barnen lika stor var man än
bor i världen

Snart börjar festen......

någon ansats på området, kanske
artiklar om demografi kopplat till
ekonomisk framgång i Västeuropa
kan vara ett uppslag.

nyreparerade byggnader, nämligen kyrkorna. Det gav upphov till
funderingar om prioritering av
tillgängliga resurser, i den uppenbara situationen runt om med
materiell nöd hos människorna.
I vilken ände skall man börja för att
bygga samhället efter att friheten
från en diktatur har vunnits?
Väl medvetna om att vi inte har
svaren på ovanstående frågeställningar känns det ändå angeläget
att beröra dem för att flera kan börja
tänka kring bistånd med dessa
aspekter i bakhuvudet.

Därmed berör vi också en annan
aspekt, som blev tydlig för oss
under vårt besök, och det är stödet
till utbildning. En flicka vi mötte i
Targu Mures sprudlade av optimism inför framtiden eftersom hon
hade haft möjlighet till språkstudier,
och hon skulle satsa på japanska
för att bygga upp sitt yrkesliv.
Utbildningsstipendier kan på sikt
ge en skillnad för fler än de direkt
George Fors och Lennart Dalbom,
berörda.
Slutligen en oortodox reflektion: I båda från Hudiksvall
alla samhällen vi åkte genom fanns
åtminstone två välunderhållna eller
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Fläktrem och fadderbarn
eller en resa till Rumänien.
Sommaren 2006 Jag reser som
stand in för tio damer i Delsbo.
I den blå gryningen redan kl 3.00
denna morgon vaknade jag
visserligen inte som en viss herr
Rönnerdal med ett skratt och ett
skutt ur min säng men med
spänning i luften. Jag kom rätt
snabbt upp och dök direkt i
duschen. Inte kunde jag väl ana
då att jag hade en (nästan) 700milafärd framför mig som startade då
den 20:e dagen i den ljuvliga
sommarmånaden juli i nådens år
2006. Efter lite morgonbestyr och
efter att ha skrämt upp frugan så
tidigt körde Margit mig och all
packning till Sven Månsson, som
stod prydlig och startklar vid
grinden med resväskor och allt.
Lite hann vi kolla på deras fina
boende passande alldeles
perfekt just nu när sommarn var
som varmast med strand och sjö
ända inne på tomten. Vi var
snabbt i Hudiksvall. Kl 5.00 skulle
vi starta från Route 66.
Allan Widarsson och flera både
glada pigga resenärer var redan
där. Lite spännande var det. Vi
skulle bli 18 personer när vi
plockat upp alla, de sista nere i
Södertälje. Stämningen var
mycket fin men tyvärr vinkade vi
av frugan som återvände hemåt i
den svala morgonluften. Hon ville
vara hemma och sköta huset och
så kunde ju barnbarnen komma
hem.
Allt var packat och klart. Vi skulle
ta presenter och gåvor av alla
slag till våra vänner i Rumänien.
Det var en hyfsat stor buss så vi
fick mycket med oss och
det behövdes. Dels till många
familjer som inte har samma
levnadsstandard som vi och dels
till Barnens Hus, det barnhem
som var målet för vår resa.
Barnhemmet skulle invigas
offentligt när vi kom dit, med
festlig samling av representanter
från Regins stad med borgmästare och tjänstemän/kvinnor.
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Vi gick ombord på vår buss och
blev rätt snart tilldelade färdhandlingar/kartor, som till min
stora förtjusning var rätt så
detaljerade och informativa. Jag
hade jobb rätt länge just från start
och under hela resan att hålla
mig uppdaterad var vi var.
Det var lätt att bli bekanta. Alla
var glada och helt säkra på att
detta skulle bli en fin upplevelse.Några av oss hade erfarenhet av
någon liknande resa tidigare. Jag
själv minns ju en resa till Estland
och en till Beijing i Kina där man
mötte människor som hade
tiggandet som vardag. Många
var gravt handikappade.
Emellertid startade resan och vi
åkte iväg från Hudiksvall mot
Iggesund och ner vidare till
Söderhamn. Så mycket längre
blev det inte. Vid Tönnebro
hände något med fläktremmen.
Den gick av. Oj oj!!. Det var ju
sommar och värme så vi var
mycket beroende av frisk luft.
Men det ordnade sig tack vare
duktiga bussförare som var
tekniskt kunniga och resan gick
vidare.
Vi satt och pratade och åt av
medpackad matsäck. Det blev
mycket av kaffe och mackor och
juicer och kakor och sånt där gott.
Tiden gick rätt fort och innan vi
riktigt hann tänka så var vi i
Skåne. Det var fler ställen jag
ville stannat på men särskilt ville
jag ha stannat och kollat in
Turning Torso i Malmö. Jag var
där på en Bo-mässa 2001 men
då var det bara en stor grop, det
som idag är ett 190 m högt hus
som dessutom är vridet och lite
spiralformat. Det är så speciellt
att man kommer att bygga fler
sådana hus världen över.
Arkitekten heter Santiago Callatrava. Detta såg jag bara en
skymt av i skymningen på kvällen
när vi gick in mot Trelleborg och
färjan till kontinenten och
Tyskland.
Överfarten med färjan gick fint
och efter några mil i nordtyskland
var vi framme i Stralsund för att

göra vår första övernattning. Vi
skulle ha tagit in i lokaler som
ägdes av en Baptistkyrka, men
där var det fullt så det blev en
Pingstkyrka som höll på att
renoveras. Trots att vi anlände
vid midnatt blev vi väl mötta med
en mycket fin sallad, som de
trevliga tyskorna ordnat. En var
svenska och talade naturligtvis
svenska. Det var nog bra för
ingen av oss var direkt tysktalande. Jag försökte något med min
skoltyska som man har så liten
möjlighet att praktisera hemma i
Sverige. Men självklart var det
bra att vår svenska bekantskap
Eva, som hon hette, talade om
var och hur vi skulle bo.
Dessutom tyckte hon att det var
synd att vi hade så ont om tid. Vi
skulle ju fara redan kl 7.00 nästa
morgon. Hon hade gärna guidat
oss runt i Stralsund och talat om
svensktiden, om Karl XII och de
minnesmärken som fortfarande
finns kvar efter flera hundra år.
Vi sov gott och vaknade pigga
och utvilade. Dessutom var våra
omtänksamma värdinnor uppe
så tidigt och såg till att vi fick en
riktigt ordentlig frukost. Tråkigt
nog måste vi lämna och fara
vidare mot Berlin. Här hade det
varit roligt att stanna till för att
återse till exempel utsikten från
TV-tornet, 365 m högt. Man
kommer bara upp 206 m, men
det ger en god utsikt över Berlin
det också. Naturligtvis är det mer
ja mycket mera att se av historia
kultur människor, men det är
tiden som spökar igen. Vi skall till
Rumänien och vi är knappt
halvvägs.
Nästa hållpunkt blir Dresden, en
stad som verkligen skulle vara
värd ett besök.
En kulturell storhet som blev
sönderbombad, som jag har
förstått det, bara i onödan, av de
allierade. Då i slutet av kriget var
Tysklands krigsmakt redan
bruten.
Men staden är nu
uppbyggd igen och för den som
vill se konst, kultur och arkitektur
är detta något alldeles speciellt. a

Staden är uppbyggd efter gamla
ritningar som det var förr. Men vi
ställer in oss på nästa hållpunkt
Prag och floden Moldau med
Karlsbron i Tjeckien. Här åker vi
förbi en stad med mycket kulturella inslag arkitektur, många
slott och biskopssäten och
kyrkor. Prag är en gammal stad
jag tror den är mer än 1000 år.
Här kastade man ut adelsmän
genom ett fönster och då blev det
krig 1618, det 30-åriga ni vet,
som kallades religionskrig, ja
möjligen till viss del med det var
nog mera territoriella fajter
mellan furstar. Ni vet ju hur det
gick för oss svenskar. Det ville
Eva i Stralsund gärna berätta för
oss om, men vi bara for ifrån
henne på morgonen. Vi svenskar
tog krigsbyten här bl.a. silverbibeln. Frågan är hur många
svenska adelsmän som grundade sin förmögenhet här och på
andra ställen i Europa. I mitten av
1600-talet var ju Sverige en stormakt fram till 1720-talet när Karl
XIIs tokiga krigande började
resultera i landförluster. Nåväl
Prag har ju en annan del också,
teatrar finns ju flera och mycket
mera. Vi nämner till slut kommunismen som plågat alla dessa
östeuropeiska länder. Vi kan ju
bara nämna Pragvåren som en
del av det som gjorde att det
började lossna.
Vår mycket fina resa gick sedan
genom Tjeckien. Här kunde man
se något hur olika odlingarna såg
ut. Ungern var vad man kunde se
ett väl fungerande land. Det
kunde märkas att man rest sig ur
det tillstånd som rått under den
Sovjetiska tiden.
Så var vi då framme i Rumänien
och Regin, vårt mål där vi skulle
vara någon vecka. Vi välkomnades hjärtligt och varmt av vännerna där. Vi fick mat och boende
och vi blev guidade runt i stan. Vi
var ju här för att vara med på
invigningen av det fantastiska
barnhemsbygget TABITA som
pågått i flera år mest med hjälp
från Sverige och yrkeslinjerna vid
Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Många gåvor av olika slag har
bidragit till detta. Det var en stor
samling folk från Regin och
närliggande områden och så var
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Helge Björk besöker fadderbarnet Corina i hennes familj under
sommaren 2006

det vi svenskar, en delegation
från Regins stad och så många
barn förståss. Det blev mycket
tal. Mycket mat och dryck var
framdukat och stämningen var
hög. NU hade det blivit verklighet
detta Barnens Hus som många
längtat efter och många barn så
väl behövde.
Något som var intressant i ett
annat skede var att åka ut och
träffa alla familjer som vi fått
kontakt med, många som inte
hade direkt samma levnadsstandard som vi. Många var ROMER.
Boendet krävde insatser av mat
och kläder, ja mycket var föremål
för hjälpinsatser och stöd.
Fadderbarn var något som jag
såg. En del av många familjer
hade barn, som någon i Sverige
försökte ta ett visst ansvar för
genom att med en penninggåva
stödja ett barn varje månad. Här
träffade jag vårt FADDERBARN
Corina, som stöttades av ett tiotal
kvinnor i en biståndsgrupp i
Sverige. Jag fick mycket fin
kontakt med familjen. Den hade
en så fin sammanhållning. Pappa

var också hemma. Det var en
upplevelse att träffa CORINA och
hela hennes familj. Vidare hade
jag en tolk Unica som visade mej
runt, hon talade mycket bra
engelska, och en chaufför med
en fin rumänsk bil, en Datscha,
som alltid gick bra och tog sig
fram även om det blev lite dålig
väg.

Helge Björk, Delsbo
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn,
student eller äldre, får du gärna skicka en
engångsgåva.
Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte
fått en egen fadder. Vi har många barn på listan som
väntar på en egen fadder. När din gåva gått ut till ett
barn, kan du via Internet se vem som fått dina
pengar.
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem.
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå
till äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till
arbetet i mottagarlandet. Endast 5% används till
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir
till mat för de fattiga.

Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Rakel Sundström, Edsbyn
Eva Jansson, Hudiksvall
Selveig Henriksson, Viksjöfors
Ingvar Norman, Hudiksvall

Cd-skiva Tårar av längtan
Två trisslotter
Cd-skiva Tårar av längtan
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!

Vill även ditt företag vara med att
annonsera i vår tidning eller göra
en direktsponsring? Kontakta
Janne Bäck på 070 5240802
eller janne@htli.org

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
På den rekreations- och lägergård i Lettland vi är med och projekterar, behövs
mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att
göra en bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång
tid framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med 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 maj 2011 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
□Ny
Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”
□Två
□ trisslotter

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

Djupegatan 15,
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824 50 Hudiksvall, 0650-17550
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Ulla Lander, Karlholmsbruk, 75 år
Anne-Mari Ståhl, Hudiksvall, 70 år
Barbro Siden, Forsa, 65 år
Elsie Grunnesjö, Delsbo, 80 år
Peter Ekbäck, Gällivare, 50 år
Bernt Berggren, Korskrogen, 70 år
Henry Knuuth, Hudiksvall, 70 år
Ann-Margret och Torgny Wallin, Uppsala, 150 år!!
Göta Nilsson, Delsbo, 85 år
Nils-Göran Strömberg, Hudiksvall, 70 år
Bengt Persson, Aversholm 60 år

Till Minne Av -

Ture Berglund, Ljusdal
Joel Sjölander, Skellefteå
Naima Arringes, Hudiksvall
Sture Mattsson, Rävnäs, Karlholmsbruk
Bengt Janzon, Stockholm
Anders Strömberg, Färila
Stina Andersson, Hudiksvall
Gunnar Nyberg, Bjuråker
Sigvard Lindholm, Gnarp
Marianne Larsson, Njutånger
Elisabeth Hånell Svedberg, Hudiksvall
Berndt Lindberg, Högsjö
Hartwig Rees, Norrtälje
Elisabeth Degerman, Storuman
Bengt Hedström, Delsbo
Vera Nilsson, Stockholm
Nanny Blomberg, Herrljunga
Sigrid Eriksson, Hudiksvall
Göran Myrsten, Hudiksvall
Viola Norlin, Hudiksvall
Elisabeth Jansson, Karlholmsbruk
Olga Brodin, Hudiksvall
Sven Andersson, Gnarp

Karl-Erik Ahlsén, Hudiksvall 75 år
- har en penninggåva överlämnats
till Hjälp Till Liv International till
förmån för arbetet bland de fattiga.

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsedag, bröllopsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för de
fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt arbete.
Vi utfärdar ett vackert gratulationskort till
jubilaren.
Ring Renée på 0650-17300
eller email till renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en
minnesgåva som en sista hälsning till älskad
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt
minnesblad som ett sista minne från givaren.
Ring Renée på 0650-17300
eller email till renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt minnesblad

B-post föreningsbrev
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Vi arbetar nu i Rumänien,
Etiopien, Lettland och Ryssland
där många familjer lever i misär
och inte kan ge sina barn det
nödvändigaste, mat och kläder.
Genom vårt fadder-program
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
s å ö n s k a r. D u k a n s k i c k a
personliga gåvor med oss när vi
reser. Du får full kontroll på alla
dina gåvor. Allt du betalar och allt
som betalats ut redovisas på
Internet eller genom rapporter
per post.
Även många äldre lever I en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har en
mycket låg pension. Här får du
möjlighet att hjälpa en äldre till en

Hjälp Till Liv international, är en
ideell organisation som bygger på
det kristna budet: allt vad ni vill
att andra ska göra för er, ska
även ni göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis.
Det finns inga anställda, förutom i
biståndsbutiken Omtanken, 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

värdig tillvaro efter ett långt
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån
kan livet bli lättare för en äldre
person.
Vi har även fadderprogam som
stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns
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 familj.
Om du är mormor eller morfar,
farmor eller farfar, kan du ge ett
fadderbarn till dina barnbarn. Det
kan bli intressant att utbyta brev och
kanske besök I framtiden.

människor som får hjälp. Vi 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
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 kontrolleras
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

