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Föreningens totala resultat för 2013, som redovisats till
Stiftelsen För Insamlingskontroll, ser ut så här:
Organisationens intäkter och kostnader i tusental
R070 Summa medel från allmänheten
R100 Summa medel från myndigheter, org. och företag
R150 Summa verksamhetsintäkter
R200 Ändamålskostnader
R240 Summa insamlingskostnader
R270 Administrationskostnader
R295 Summa resultat från finansiella investeringar
R300 Resultat efter finansiella poster
Administrationskostnader/Totala intäkter
Ändamålskostnader/Totala intäkter

2013
3 873
1 019
4 292
2 909
1 902
92
-16
-16
8%
92%

2012
3 031
909
3 940
2 773
1 152
74
-64
-64
7%
95%

Nedanstående listade företag fanns inte med på vår tacklista i förra numret:
Vi ber om ursäkt för detta och vi framför härmed vårt tack till följande företag för
bidrag till vår verksamhet genom gåva eller annons i NyhetsForum:
A-assistans
Hälsintjänst
Hälsinge Bil AB
Rosenqvist Entreprebad AB
Bilelektro AB
Vibybuss AB

Hudiksvalls plåt & gasol AB
Sverige Bygger AB
Sundins El & hushållstjänster
Albert & Herbert AB
Hudik Tandläkarna
Lisa Hill

Annonsera här!
Det här är en stående fjärdedels sida med
måtten 88x134. Den kostar 1700 kr per
införande.
Halva storleken, en åttondels sida med
måtten 88x66mm, kostar 850kr per
införande.
Vi tillämpar även 4 för 3 pris, alltså i fyra
nummer under ett helt år och då kostar
denna annons 5100 kr repesktive 2550 kr
för åttondelsannonsen.
Flera format och alternativ finns att tillgå
allt efter dina behov.
Tidningen distribueras i 6000 ex 4 gånger
per år och din annons kommer att
exponeras för läsare av alla kategorier.

Välkommen att göra ditt
företag synligt och samtidigt
stödja vårt arbete för en
bättre värld.
Kontakta 0650-560100 för
vidare hänvisning
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• När och hur kom du i kontakt
med HTLI?
Jag vet inte när det var ,bara att det
var länge sedan. Jag minns inte
heller hur och när jag hörde talas om
HTLI första gången. Jag följde med
någon till Norsta, där jag hört att man
kunde jobba ideellt med hjälparbete.
Det var en kvinna som visade mig
hur jag skulle göra med de kläder
som kom in.
Jag var där bara sporadiskt men
trivdes bra med sysslan, för jag
gjorde nytta.
• Varför ville du jobba i HTLI?
Jag ömmar för alla som har det
sämre än vi. Kan jag hjälpa någon av
dessa vill jag göra det. Jag är
uppfödd i den andan. Vi hade det litet
knapert under min barndom, liksom
många andra,men det fanns alltid
något i vårt hem att dela med sig av
till dem som hade det sämre.
• I Norsta sorterades endast
kläder. Nu har HTLI bytt till en
mycket större lokal och bredare
verksamhet. Vad tycker du om
det?
För mig är det jättebra. Nu har jag
nära och kan lätt ta mig dit när jag vill.
Jag jobbar regelbundet en gång i
veckan tillsamman med min vän Siv
Björs. Då ägnar vi oss mestadels åt
klädkammaren. Där sorterar vi
inkommet material, ser till att det är
helt och rent, tvättar, stryker och
lagar om det behövs.
• Vad är det som gör att du vill
komma hit?
Här träffar jag så många snälla
människor och känner en sådan fin
gemenskap med dem som jobbar
här, både yngre och äldre. Jag
känner mig glad och nöjd när jag går
hem härifrån och vet att jag gjort ett
värdefullt jobb.
• Vad jobbade du med innan du
blev pensionär?
Det var många olika sorters jobb
under årens lopp. Började som barnflicka, sedan var jag dagmamma
några år, praktiserade på Hasselakollektivet, var växeltelefonist på
Televerket, kontorist på Pastorsexpeditionen i Hälsingtuna i 12 år
och de sista 12 åren var jag anställd
på Fonus Begravningsbyrå i
Hudiksvall.
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• För andra gången får vi njuta
av en av dina otaliga, fantastiska
dikter här i vår tidning. Minns du
när du skrev din första dikt?
Ja. Det var när min lillasyster konfirmerades. Då var jag 19 år. Sedan
dess har det blivit en hel pärm full.
• Du är ju en otroligt positiv,
glad pensionär. Vad sysslar du
med numera utöver det vi redan
nämnt?
Jag känner mig frisk och fri att göra
vad jag vill. Jag har 2 barn och 4
barnbarn att glädjas åt. Släktforskning är något jag ägnar mycket tid åt
numera.
• Känner du att du gör nytta när
du jobbar här?
Ja, verkligen. Jag känner mig nöjd
och glad när jag går hem härifrån för
jag vet att jag gjort en insats för att
någon ska få det litet bättre.
Vi är mycket tacksamma för
den insats du gör i HTLI och
för den glädje och inspiration
du sprider omkring dig här på
arbetsplatsen. Vi önskar dig
av hjärtat många friska år till,
för du behövs i vår värld.
Renée Westrin / styrelsen

Till en konfirmand.
Våren är här i vår höga Nord,
grönskande björkar gunga,
då till Nattvard vid Herrens bord,
samlas de, våra unga.
Föräldrar, syskon och vänner då
alla vi på er tänker
måtte ni lycklig genom livet gå
i ögat tåren blänker.
Barnaåren ni lämnat har,
nu är ni stora och tuffa,
men kanske mång gång mor och far
vet bättre trots att ni på dem gruffa.
Här i livet finns glädje och sorg,
man kan ej få allt man begär.
glöm dock ej, Gud är en väldig borg,
Han hör er vartän ni är.
Ungdom, för er hela livet ler,
gör vad ni kan för varandra,
så ska ni se att mycket mer,
glädje ni får av andra.
Världen idag är ond och stygg.
vänd på den kurvan ni unga
så att varje människa känner sig trygg
och vi alla kan glada sjunga.
Hedvig Ohlsson

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
För att färdigställa den här rekreations- och lägergården i Lettland, som vi är med och projekterar, behövs
mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att göra en bestående insats,
som kan bli till glädje för många människor under en lång tid framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga. Varje stuga beräknas kosta
50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med och ge namn till stugorna!
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle att ge ett namn till en av
lägergårdens stugor. På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att uppmärksammas
lång tid framöver av de som kommer att bo några dagar för rekreation i dessa stugor.

Mera information finns på Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

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

Bästa lösningar inom takreparationer,
fasadrenoveringar, husdräneringar samt
mycket annat.
Kontakta HälsinTjänst för offert
www.intjanst.nu eller tel. 0767860217
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Se här några läsares omdömen:
"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till
skratt och tårar. DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en
imponerad HTLI- medarbetare.
*********************
Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna
boks huvudperson är i många stycken en ny och
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en
spik". Ove Aronsson
*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen”
är en bok man blir glad av. Av flera skäl .
Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
Man möter en optimist. För honom finns det egentligen
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde
under en inte helt lätt uppväxt.
Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan
uträtta mycket.
En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det
dyker en hjälpande ängel upp.
Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om
en man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

SÅ KAN DET GÅ …...
Man blir faktiskt väldigt berörd........
Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås,
köpa en Coca cola och sen gå ner med det på
Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man,

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
intäkterna går till de
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.
När du köper den här boken ger du ett mål
mat till ett barn under 1-2 månader.

som sitter på muren om kvällarna och säljer
krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls
på-trängande, så jag har funderat ibland om
han får sälja något alls. Jag köpte 2 armband
för 3 Euro och gav honom 2 Euro mer i stället för
att pruta, som han väl annars mest är van, samt
bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad.
ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under
vintertiden)

För den som själv deltagit i några av HTLI:s
resor finns mycket att minnas och känna
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.
Boken kan beställas via medföljande inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr
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Etiopien är ett land med ca 90
miljoner invånare varav mer än
hälften är under 20 år.
HTLI driver ett fadderprogram i
Etiopien som omfattar ca 100
barn, studenter och ett antal äldre.
I Området i Addis Ababa där HTLI
är verksamt finns det ännu en stor
utvecklingspotential på många
områden, ett av dem är att skapa
goda förutsättningar för en god
utbildning för barn och ungdomar i
området.
För att barn ska kunna utvecklas
normalt och kunna tillgodogöra sig
kunskap i skolan behöver barnen
få tillräcklig näring både hemma
och under skoldagen. I Etiopien är
den statliga skolan avgiftsfri, men
familjen får stå för barnets
skoluniform, skolmaterial och
skollunch. För de flesta är detta
inget stort bekymmer, men det
finns ett antal familjer som inte har
möjlighet att skicka med barnen
den lunchbox de så väl behöver.
Det innebär att de barnen normalt
helt enkelt blir utan lunch.
Denna situation är naturligtvis inte
bra för barnen. Därför har ett antal
av de lokala lärarna i Karra Low
Guri Primary school tagit ett
initiativ för att hantera situationen.
Från sin magra lärarlön, sponsrar
de privat en enkel skollunch för ca
100 elever, vars föräldrar inte har
råd att skicka matlåda till dem.
Lunchen består idag av ett bröd,
typ franska, samt en kopp te. Det
är inte så mycket, och inte heller
tillräckligt näringsmässigt, men
det är ändå oerhört mycket mer än
ingenting.
En av lärarna på skolan är granne
till oss och vi kom att tala om
situationen. Vi har vid ett tillfälle
privat bjudit denna grupp barn på
en mer näringsriktig lunch (se
bilder).
Detta var mycket uppskattat av
både lärare och elever. Vi fick en
känsla av att vi borde kunna göra
mer för dessa barn genom HTLI. Vi
undersöker just nu intresset hos
våra sponsorer om möjligheten att
hjälpa åtminstone de mest
behövande barnen vid denna
skola.
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Om du som läser det här känner
att du skulle vilja vara med och ge
en eller flera näringsriktiga skolluncher, till de skolbarn som inte
annars får en näringsriktig skollunch, så är du välkommen att
höra av dig. En skollunch kostar ca
80 kr per månad och barn, dvs
ungefär vad en dagens lunch
kostar hemma i Sverige för en
person.

Det är roligt att hjälpa till med serveringen, särskilt denna dag, när
det bjuds på något extra utöver den
vanliga muggen med te.

Med vänlig hälsning
Kjell o Kiros Widarsson.

Kan “Skollunchsponsor”
vara något som passar
för dig eller dina vänner?
Om tillräckligt intresse
finns för att hjälpa dessa
barn att få bra förutsättningar att klara av sin
skolgång med god hälsa,
kan vi starta detta
program.
I den Etiopiska kulturen finns
många intressanta inslag. Denna
dag är det 30 dagar sedan Kiros
mamma slutade sina dagar. Till
minne av detta bjuder Kiros och Kjell
alla fattiga barn på Njera, som är en
mycket uppskattad nationalrätt.

Denna dag är det fest, när dagens bröd får ätas tillsammans med
“grönsaksröra”.

E
t
t
s
n
i
c
k
e
r
i
p
r
o
j
e
k
t
i
A
d
d
i
s
A
b
b
e
b
a

R
e
p
o
r
t
a
g
e

Bygga framtid?
För 2 år sedan gavs en möjlighet för oss
att prova på att bo i varmare klimat
under den svenska vintern. Vi ville
prova på det, eftersom Kiros hade haft
bekymmer och problem med sin hälsa
under vintern i Sverige. Det har i flera
avseenden fungerat bättre än förväntat
även om allt inte var så lätt som vi hade
trott. Kiros mår mycket bättre i sina
leder och muskler så ur hälsosynpunkt
har det varit god utdelning på ”flytten”.
Vi har ju inte flyttat officiellt eftersom vi
är hemma i Sverige på somrarna. Vi vill
ju inte missa den svenska sommaren!
När vi tog beslutet att prova på att bo
här kom ju försörjningsfrågan upp.
Ingen av oss hade några inkomster
men vi kände inte heller att det var dags
att ”gå i pension” även om jag hade en
möjlighet att börja ta ut en liten
tjänstepension. Vi hade en del sparade
pengar som tillsammans med min
tjänstepension skulle kunna räcka till att
leva ett enkelt men gott liv härnere
under vintrarna.
Det alternativet kändes inte heller riktigt
bra. Vi beslutade oss för att försöka
starta upp en liten snickarverkstad
härnere som skulle kunna ge oss ett
litet bidrag till maten men även ge
arbetstillfällen till lokalbefolkningen.
Nu efter ett och ett halvt års arbete och
förberedelser har vi kommit till det
stadiet att svensktillverkade snickerimaskiner från Logosol, samt de verktyg
som behövs, finns på plats i en enkel
men funktionsduglig verkstad, som vi
byggt på tomten bredvid vårt hus.
Vi har i dag ett par snickare och en
metallarbetare som vi tränat upp på
plats. Vi har startat tillverkning av
prototyper och provserier av produkter
vi avser sälja på den lokala marknaden.
I dagsläget har vi inriktat oss på
köksinredningar, som vi hoppas och
tror kommer att vara kärnan i vår
verksamhet. Det finns en växande
medelklass, som håller på att bli
kvalitetsmedveten och vill förbättra sina
hem. Vi kommer att tillverka möbler,
främst bord och stolar, men även
vitrinskåp, bokhyllor mm.
Vår produktion kommer i huvudsak att
vara beställningsorienterad och
troligen bestå av skolbänkar, stolar mm
eller andra produkter som kunderna
önskar.
Utöver att ge bidrag till maten har vi en
vision om att vår lilla verkstad ska
kunna vara en plats där människor inte
bara får sin försörjning utan även får
lära sig nya metoder och får plats för
egen kreativitet.

I den stora rymliga lokalen finns plats för en växande produktion av
möbler och snickerier.
Efter att prov och utbildningsfasen nu
avslutats och vi går in i produktionsfasen, räknar vi med att inom ett år ha 610 heltidsanställda och på sikt ännu
flera, som får sin försörjning på
verkstaden. Vi kommer även att kunna
erbjuda praktikplatser till ett antal
praktikanter, som annars får sin
yrkesutbildning på olika yrkesskolor.
Jag är inte själv en formellt utbildad
snickare men som ”snickarson” har jag
fått snickarkunskaper genom bl.a att
Maskiner från Sverige utgör kärnan
vara med min far och äldre bror Allan.
Den unika svenska slöjdundervisning i maskinparken.
som alla svenska barn fick, åtminstone
förr i tiden, har ju gett mig, liksom de
flesta svenskar pojkar en grundkunskap att bygga vidare på. Min
treåriga grundutbildning i
maskinarbete, materialkunskap,
elektronik på Televerkets Industriskola
samt erfarenheten av att ha byggt ett
sommarhus i Sverige har kommit väl till
pass.
Vi har dock kraftigt underskattat den tid
som behövts för att skaffa bra
leverantörer av råmaterial och annat för
produktionen, att trimma in och utbilda
personalen på maskiner och verktyg
samt metoder som behövs för att få ett
bra resultat. En annan faktor som
underskattats är även tiden för att lära
sig ett nytt språk. Det officiella språket i
Etiopien är Amarinja och har visat sig
mer svårtillgängligt än väntat. För Kiros
har det naturligtvis inte varit något
problem men för mig har det varit
oväntat svårt. Jag lärde mig Kiswahili Här är ett av de alster som produpå 6 veckor en gång i tiden och har nu cerats i snickeriet.
trots att jag bott i Addis nu i 12 månader
inte lärt mig språket mer än hjälpligt…
hem till Sverige igen.
Jag hoppas att en ytterligare vinter ska Förra året stängde vi praktiskt taget ner
räcka för att kunna behärska det verksamheten, men i år kommer den
någorlunda. När jag ska ha mer att pågå nästan som vanligt. Det känns
komplicerade diskussioner så behöver skönt att konstatera att det fungerar
jag idag ropa på Kiros. Annars bjuder utan oss och att ett antal personer kan
jag dagligen på en tämligen enkel få sin försörjning under tiden vi är
Amarinja som stundtals roar och ibland hemma i Sverige!
möjligen oroar omgivningen.
Nu har den svenska sommaren kommit Kjell Widarsson
och vi börjar förbereda oss för att åka
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Medan svenska nyhetsmedia varit
mycket sparsamma med information har vi direkt från våra medarbetare i Afghanistan fått rapporter med
både skrämmande och sorglig
information.
Bland annat har en av våra fadderrådsmedarbetare i Shaberghan
förlorat fru och två barn.
Samtidigt behöver många fler
familjer mer hjälp än någonsin.
Därför behöver vi stärka vår insats
för de fattigaste familjerna, som inte
har någon försörjning alls.
Fakta och bilder: Arif Said

Det måste vara varje förälders I långa rader ligger flodens offer i
mardröm, att bära hem sitt döda väntan på indentifiering.
Medan den svenska militära ISAF barn som rövats bort av den vilda
floden.

styrkan just kommit hem till Sverige
har det område där de har haft sina
uppdrag drabbats av naturkatastrof.

I skrivande stund är det 5 dygn sedan
flera städer i Afganistan drabbades av
häftiga skyfall, som varade i mer än
nio timmar, med en katastrofal översvämning som följd.
Från de höga bergsområdena strömmade enorma vattenmassor ner mot
de lägre bebyggda slätterna, där
städerna Shaberghan, Faryad och
Sar-e-Pol är belägna. Officiella siffror
talar om ca 160 döda, men rapporterna om döda personer ökar för varje
dag. Dessutom har ca 16000 hus
utplånats eller vi kan säga blivit
upplösta av vattenmassorna och
många tusen famijler är hemlösa.
Stora problem har uppstått med
dricksvatten och matförsörjning.
Många vägar är under vatten och
ofarbara. Militärhelikoptrar har flugit i
skytteltrafik för att undsätta människor
som tagit sin tillflykt till taken eller lite
högre belägen mark.
Husen, som i de flesta fall är byggda
av lera, står inte pall för vatten mer än
några timmar. På en lite högre kulle
hade ca 3000 människor funnit sin
räddning och kunde sedan hämtas
med helikopter. Lokala hjälparbetare
kämpar nu med att bygga vallar för att
hindra vattnet att tränga in mot de hus
som man tror kan räddas från förstörelse.
Nu behövs det massiv hjälp för att
bygga upp hus och vägar igen.
forstättning sid 14 .....
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Här försöker man med hjälp av ris och lera att bygga nya vallar för att
stoppa vattnets framfart. Om man ser till den lera de trampar i måste
man väl tro att detta borde vara skönhetsintitutens paradis?

Det stängsel som omgärdar denna industrilokal ger i detta läge knappast
något skydd mot obehörigt tillräde eller insyn.

En väl ler-insmord hjälparbetare
skyndar vidare genom att balansera
på en mur mot floden.

Många familjer har tagit sin tillflykt ut på fälten tillsammans med de
betande djuren.
Den här lervällingen innehåller
alltså en byggmaterialet del av
många hus.

Här har vattnet börjat dra sig tillbaka
men fortfarand finn bohag kvar på
taket.

fortsättning på nästa sida .....

Familjerna har flyttat upp på taket i
väntan på undsättning.

Här har man hjälpt en äldre käppförsedd gamling upp på taket som får
omsorgsfullt stöd för att balansera till en säker plats.
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Nu behöver vi din hjälp mer än
någonsin.
Vårt fadderråd i Shaberghanområdet är beredd att förmedla
katasrofhjälp direkt till drabbade
familjer. Det gäller först och främst till
matförsörjningen.
På grund av vägarnas tillstånd med
begränsad framkomlighet kan vi nu
inte nå ut till alla våra familjer. Man
beräknar att det kan 1-2 månader
innan vägarna är farbara.
För de famlijer som helt saknar
försörjning,( i de flesta fall beroende
på att föräldrarna har dödats av
Talibanerna), är tillståndet nu ännu
allvarligare när grannar och vänner,
som annars brukar räcka en hjälpande hand, själva har drabbats av
floden.
På grund av säkerhetsläget är det
svårt för hjälporganisationer att
etablera sig i Afghanistan, men
genom vårt fadderråd har vi lokala
kontakter med möjlighet att nå ut till
många familjer.
För de flesta familjer, som vi hjälper,
gäller att de behöver hjälp därför att
Talibanerna av någon anledning har
avrättat famljeförsörjaren.
Att hjälpa dessa familjer välkomnas
därför inte av Talibanerna.
Våra medsarbetare i fadderrådet
känner nöd för de fattiga och hjälplösa och är därför beredda att ändå
ta risken att själv straffas av
Talibanerna, vilket i vanliga fall
innebär avrättning.

Byvägen har förvandlats till en vattenkanal. Här har en man tagit sitt barn
på ryggen för att söka en säkrare plats . Till sin hjälp har han hittat en
bilslang, där han kanske kan lägga barnet för att själv kunna vila lite ifall
hans krafter tar slut.

Kan du ge en extra gåva till
direkt hjälp till de drabbade?
Ta gärna ett fadderbarn i
en familj som helt saknar
försörjning.

Från den här platsen räddades ca 3000 människor med transporthelikoptrar som gick i skytteltrafik. Trängsent var stor när alla ville få sin plats
säkrad.

Gå in på vår hemsida www.htli.org
och välj vem du vill hjälpa bland de
de Afghanska barn som söker hjälp.
För ca 200kr (30 USD) ger du mat
till ett barn under en månad.
Vi har valt ut ett 20-tal familjer med
särskilda behov av hjälp till mat.
Foto och fakta insamlat av Arif Said,
nedtecknat av Allan Widarsson
Lokala räddningsarbetare upp-

ställda för inhämta instruktioner.
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Den här gatan är inte farbar
ännu på lång tid framöver.

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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Bratsk (ryska: Братск) är med
en kvarts miljon invånare den
näst största staden i Irkutsk
oblast i södra Sibirien i
Ryssland, och är belägen vid
floden Angara. Staden är
belägen på samma breddgrad
som Malmö och 326 meter över
havet med typiskt inlandsklimat med stora svängningar
mellan sommar och vinter.
Medeltemperaturen är ca noll
grader.
Staden grundades som en
fästning 1631, och ett av
stadens trätorn från 1600-talet
finns att beskåda vid Kolomenskoje i Moskva.
Bratsk upplevde en stark
tillväxt från mitten av 1950talet i samband med byggandet av vattenkraftverket på
floden Angara.
(4500 megawatt med 106
meters fallhöjd. Reservoarens
yta är på 5500 km²).
Andra näringar är aluminiumindustri och tillverkning av
pappersmassa.
Staden är förbunden med
järnväg och flygplats. Bratsk
har tekniskt universitet samt
en filial till Irkutsks universitet.

Fadderrådet i Bratsk leds av Igor och
Maria Shirokiy. I den stora staden
finns många familjer som saknar
arbete och många drabbas av
drogmissbruk.
Maria och Igor har valt några familjer
som de på frivillig väg hjälper med de
pengar som kommer från faddrar i
Sverige. De är mycket glada att
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kunna vara organistionens utsträckta hand.
De möter alltid tacksamhet och
glädje när de kommer för att
överlämna månadens hjälp.
Här berättar en av de familjer
som de har förmånen att hjälpa
om sitt levnadsöde:
— Jag heter Natasha och har sex
döttrar. Min man har lämnat oss
och vi vill uttrycka vårt tack för att
ni hjälper oss.
Eftersom jag nu är ensam måste
jag uppfostra barnen själv.
Det är mycket svårt att stå ut med
smärtan av ha blivit övergiven.
Barnen kan inte heller förstå
varför detta hände. Eftersom det
endast var ett staket mellan vårt
hus och min mans mammas hus
kunde de ofta, i smyg, se sin
pappa besöka sin mamma med
en ny familj. Då var det som om
jag inte existerade och det fanns
ingen hjälp att få.
Jag kunde bara be till Gud.
När jag fick veta att det finns en
organisation, med människor i
Sverige, som vill hjälpa mig, blev
jag mycket tacksam.
Jag vet inte varför jag har
drabbats av dessa problem.
Jag levde så gott jag kunde.
Eftersom jag har barn, som var
beroende av mig, kunde jag inte
slappna av.
Sen hände två olyckor.
En tidig morgon kl 5:00 vaknade vi
av att det blev ljust i rummet av
eld, som spred sig i huset. Vi
lyckades fly ut ur huset, medan
barnen grät. Jag visste inte vad

Bild från en huvudgata i stadens
centrum.

Det är en imponerande damm vid
kraftveerket i floden Angara, med en
total effekt på 4500 Megawatt.
Fallhöljden är 106 m. Angara rinner
norrut och letar sig så småningom ut
i Barents hav.

jag skulle göra mer än att ringa
brandkåren. Jag kan inte beskriva
allt som hände, men det var en
chock för oss. Grannarna kom för
att titta, men inget kunde göras
utan hela huset brann ner.
Vi hamnade på gatan men fick
tillfälligt bo hos min mamma.
Senare fick vi en tillfällig lägenhet
om två rum och kök genom myndigheternas försorg.
Jag blev tvungen att skaffa mig ett

jobb och fick 8000 rubel i lön per
månad, socialbidraget från
staten är lite mindre än 2500
rubel för alla sex barnen.
Underhållsbidraget från min
man, som hade övergett oss, är
ca 4000 rubel. (Totalt har vi alltså
ca 2600 kr/mån.)
Hyreskostanden uppgår till ca
1500kr / mån. Kvar att leva för är
endast 1100 kr/mån för sex barn
och en vuxen.
Jag var tvungen att välja mellan
att antingen betala alla pengar till
lägenheten och vara hungrig eller
att köpa åtminstone lite mat och
då inte kunna betala hyran.
Naturligtvis valde jag det senare
med följd att vi nu har hyresskuld
för ett år.
Tyvärr kan hyreskontraktet inte
förlängas när det finns en skuld.
– Var du ska bo nästa år vet jag
inte, men om du inte betalar
måste du lämna lägenheten, sa
hyresvärden. Vi har en stor fördel
genom att vi får 30% rabatt på
lägenheten, men det spelar
ju ingen roll, när kontraktet inte
kan förlängas på grund av

Som i alla ryska kök måste hyresgästen själv skaffa den inredning
som önskas. Diskbänken består av
endast av en tvättho.

skulden. Jag vet inte hur vi skulle ha
överlevt om vi inte fått hjälp av er,
eftersom jag måste räkna varenda
rubel.
Stort tack från mig och mina barn till
de människor som hjälper oss.
Gud välsigne Er. / Natasha

Det är många frågor att reda ut
när man ska fostra sina barn.

Bilder från familjen: Igor
Överiga bilder: Internet
Återgivet av Igor och Irina Shirokiy.
När sex barn ska ha plats i en tvårumslägenhet behövs flera våningssängar.
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbygg-naden av
lägergården Bärn-stenen.
Lägergården ligger ca 35 km
från Daugavpils i Lettland och
dessutom inte så långt från den
Vitryska gränsen.
Björn har valt att låta hela
inkomsten från skivan gå till
investeringen i lägergården
“Bärnstenen”.
Lägergården har under sommaren fått bl.a. elström
inkopplad.
Vatten och avplopp är under
projektering och för detta behövs
stora summor pengar.
Under sommaren har det hållits
ett 10-tal veckolånga läger på
lägergården för barn och
ungdomar i alla åldrar . Deltagare
har varit olika grupper från både
Daugavpils och Vitryssland.

Björn Swenberg sjunger, på sin
nya CD-skiva, 15 andliga sånger
till cittra och orgel . Sångerna är
ett urval från vår gamla
sångskatt, några som idag
sjungs alltmnera sällan.
Skivan kostar 80 kronor plus
porto 20 kr och distribueras
genom HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att
skicka 100 kr till vårt plusgiro
900115-7 eller bankgiro 9001157 och skriva BjörnsCD som
referens, så kommer skivan med
posten i god tid före jul.
Eller maila beställningen till
info@htli.org, så kommer skivan
med bifogat inbetal-ningskort.
Du kan även ringa in din
beställning till vårt kontor på
0650-560100 mellan kl 11.0015.00 på vardagar
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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
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Beställ dessa vackra vykort och stöd
Open Doors arbete för de människor
som är förföljda på grund av sin tro.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund
eller förening.
Open Doors målsättning är bland
annat att: Stärka och uppmuntra
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje
månad med en lista över de länder där
förföljelsen är som värst.
Besök gärna Open Doors svenska
hemsida www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort
stöder du Open Doors arbete. All
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:
Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall
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Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592

wwww.forsgummi.se

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri

PROFIL & ARBETSKLÄDER PRESENTREKLAM
EGET TRYCKERI
SKYLTAR DEKALER
FORDONSDEKOR MÄSSMATERIAL
Hudikprofil AB
Norra Industriv. 3
824 34 Hudksvall

Charlotta 073-5464846
Tel/Fax 0650-18420
Mail: charlotta@hudikprofil.se
Hemsida: www.hudikprofil.se

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

Din Hjälp Räddar Liv!

Vill även ditt företag vara med att
annonsera i vår tidning eller göra en
direktsponsring? Kontakta Anders Trolin
på 0768036442 eller info@htli.org

Auktoriserad service för

Hyundai
SAAB
Suzuki
BMW
www.bilelektro.se
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Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Pernilla Wangdell, Vännäs
Per-Olof Andersson, Forsa
Maria Ström Åslund, Hudiksvall
Lillemor& Bertil Lundin, Iggesund

Rätt lösning ser ut så här:

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Leveranser under 2014
2014

Totalt statistiskt värde för 2014

Jan -14

Kläder till Petrozavodsk i Ryssland

Feb-14

Möbler, kläder och loppisprylar till Lettland

Maj-14

Kläder och loppisprylar till Bulgarien

Djupegatan 15,
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32,0
ton

0.795 milj

13.0

325.000

9,0

250.000

10.0

220,000

824 50 Hudiksvall, 0650-17550

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
Tel: 0650-10454

