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”Jag får energi av
att jobba här!”

Ett smakprov från Hjälp till Livs

900 kvadratmeter
Secondhandbutik på Håstaholmen!

Hjälp Till Livs

MESTA VOLONTA�R
STOR HJÄLPSÄNDING TILL LETTLAND!
14 TON KLÄDER, MÖBLER OCH HUSGERÅD
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Bistånd & Secondhandbutik

Hjälp Till Liv

INTERNATIONAL

25 år

1992-2

Kontakt
Adress Hjälp till LIv International ,
Håstaholmnen 3, 824 42 Hudiksvall
E-post info@htli.org
Hemsida www.htli.org
Facebook facebook.com/htli.org
Kontor & Secondhandbutik
Tel/Fax 0650-56 01 00
Butikansvarig, volontärkontakt
AnnaLena Gustafsson 073-844 47 60
Biståndsstäd 0768-50 35 82
alt. 0650-56 01 00
Fadderbarn och allmänna frågor
Allan Widarsson 0705-360431
Etiopien Kjell Widarssson
kjell.widarsson@gmail.com
Systerorganisation Spanien HTLEs

Gåvor och betalningar
Swish 123 9001157
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7
Bankkonto 81299 43 131-144-8
Prylar och möbler lämnas i vår
Secondhandbutik på Håstaholmen.
Det är även möjligt att få hämtat.

HTLI Nyhetsforum
Ansvarig utgivare Allan Widarsson
Redaktör, text & layuot Berith Nilsson
Översättning från rumänska och
ryska Madina Ersson resp. Ivans
Naidjonoks
Upplaga: 6000 ex
ISBN 1653-9966

Medlemskap och fadder
Stödmedlemsavgift 250 kr/år
Fadderavgift är varierande, se
artikel och www.htli.org. Anmäl dig
som fadder på tele 070-536 04 31

Annons
Erik de Pablo 070-372 98 61
Annonspris 850 kr/åttondels sida
(88x66 mm) Köp 4, betala för 3 med
pris 2550 kr/åttondelssida.

ÖPPETTIDER - butik och kontor
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Tjugofem år har gått!
Detta år är ett jubileumsår för Hjälp Till
Liv international och som ni ser har vi
försökt att ”piffa upp” vår tidning med
ny layout och lite omformat innehåll.
Du kommer dock känna igen delar av
innehållet, fast i lite ny skepnad.
Hoppas du kommer att uppskatta det!
25 å r är en del i en människas liv och
eftersom jag just fyllt 71 å r söker jag nu
efter nå gon eller nå gra som tror att det
kan vara stimulerande att få möjlighet att
sträcka ut en hjälpande hand till de fattiga,
och känner sig beredd at styra den här
skutan in i en framtid som helt säkert
kommer att innebära stora utmaningar.

I byarna,som så gott som alltid, sträcker
sig som en enda lå ng gata med hus på varje
sida, bodde en ko i vart och vartannat hus,
och må nga hade sin försörjning genom att
sälja mjölk till grannen. Korna betade alltid
bå de dag och natt ute på de statliga
domänerna, som övervakades av de nyss
nämnda koherdarna. Det var en fröjd för
ögat att köra efter korna när de var på väg
hem till kvällsmjölkningen. Ofta fick vi
krypköra bokom korna som i sin egen
kolunks-takt vaggade fram genom byn. Det
lustiga var att när man kommit till byns
sista hus var det bara en ko kvar på vägen.
De övriga hade vikit av till sina respektive
hem och ägare för att bli mjölkade.

Det är svå rt att fatta vad som skett i
världen under alla dessa å r som passerat
sedan vå r första resa den 2 oktober 1992.
När vi första gå ngen mötte fattiga romer i
Rumänien visste vi inget om hur framtiden
skulle se ut. På den tiden fanns dock en
del arbeten att finna för romerna. En
del jobbade på byggen och bar sten
eller också blandade de murbruk för
hand i stora baljor. Lite omodernt och
jobbigt kan vi tycka idag, men för dem
var det välsignelse att få en liten
inkomst för att mätta sina barn.

Men så plötsligt stod EU utanför dörren
och meddelade att man av hygieniska skäl
inte fick sälja mjölk om man inte använde
mjölkmaskin. Handmjölkning anså gs vara
alltför riskabelt ur hälsosynpunkt.
Mjölkmaskiner för mindre besättningar
finns att köpa för ca 3000 kr. Den romska
familjen, med en enda ko, faller säkert
inom kategorin mindre besättning. För
många var detta slutet på det egna
hushållets inkomster, eftersom man
knappast kan räkna hem den
investeringen ens på 10 år.

När vi slutförde bygget av barnens hus
”Tabita” i Reghin i Rumänien, anlitade vi
bara romer, som är ofta är skickliga
hantverkare. För att få sand till allt
murbruk lejde vi en rom som hade häst
och en rejäl vagn som kunde transportera
en halv kubik ca 900 kg sand per lass. Det
var handlastning naturligtvis, för bå de på
och avlastning, men det var en välsignelse
för denne man, att hans häst fick bidra
med nå gra kronor till uppehället. För oss
blev transporten dessutom bara hälften så
dyr.

Runt alla byggen stå r idag ett stängsel med
grind och skylt som meddelar att
obehöriga inte äger tillträde. Ej läskunniga
romer är i synnerhet obehöriga. En stor
byggkran i mitten av byggplatsen sköter
dessutom alla jobb som tidigare tidigare
ofta utfördes av romer. Därför sitter idag
många romer i kläm, mellan ett
byråkratisk EU- system som i all ära är
tänkt att åstadkomma ett bättre
samhälle, och folkets egen lilla, men
ändå fungerande födkrok. En födkrok
som nu berövats en stor dela av
befolkningen. Lå t oss ha detta i å tanke
när vi möter tiggare, de har inte alltid valt
att vara utan arbete.

Andra romer jobbade som koherdar och
bodde i dess rätta bemärkelse bland
djuren under betesperioden. De hade
oftast en koja ute på sluttningen där de
övervakade djuren som ibland innebar
att de fick jaga bort vilda djur. För
denna tjänst betalade ortens
borgmästare ca 1000 kr per
må nad under betesperioen. A�ven detta kan ses som
ett mindre statusjobb,
men likväl var jobbet en
välsignelse för de ofta
outbildade romerna.

Sid 4 Detta är Hjälp till Liv! En liten
presentation av vad vi är och
gör.

Sid 5 Vad driver Hjälp till Livs
meste volontär?

Sid 6 Någon behöver
din hjälp - BLI FADDER!

Sid 10 Brita-Lena får energi av
att arbeta som volontär i Hjälp
till Livs secondhandbutik!

Sid 11 14 ton hjälpsändning!

Sid 12-13 Ingen kan hjälpa alla,
men alla kan hjälpa någon! Läs

Sid 13 Krönikan: Att hjälpa andra
Sid 13 Är du
driftig? Bli
fadderkonsulent!

Ha en trevlig sommar!

Sid 21 Hjälpkrysset
Sid 23 Gratuler & minns

Allan Widarsson
Styrelseordförande
Hjälp till Liv International

Omslaget: Hjälp till Livs
klädlager töms vid en
stor sändning till Lettland.
Foto: Berith Nilsson
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Hjälp till Liv International är en fristående ideell

Fadderprogram

organisation som är baserad i Hudiksvall, och som
fungerar på ideell grund, utan vinstintressen. All
behållning går till hjälpverksamhet i de länder där vi är
verksamma, vilka för närvarande är Rumänien,
Bulgarien, Lettland, Litauen, Etiopien, Serbien,
Afghanistan och Ryssland. HTLI:s vision är att vi genom
vårt arbete och engagemang bidra till att fler
människor får leva ett värdigare liv. Vår mission är att
göra detta genom ett stort inslag av volontärinsatser så
att vi kan jobba så kostnadseffektivt som möjligt. Hjälp
till Livs arbete grundar sig på kärleken till
medmänniskan och som ledmotiv har vi bibelordet
”allt vad ni vil att andra ska göra mot er, det ska ni göra
för dem.” - Utifrån detta vill Hjälp till Liv international ge
humanitär och andlig hjälp åt nödställda, fattiga och
lidande människor. Hjälp till Liv har en secondhandbutik
på Håstaholmen i Hudiksvall där all vinst går till våra
biståndsprojekt, där har vi även vårat kontor och
biståndscenter. Vill du stödja vårt arbete kan du göra
det genom att ge en gåva, bli fadder och/eller bli
volontär!

Genom Hjälp till Liv har 1300 barn, äldre
och studenter få tt hjälp genom å ren. Vi har
för nuvarande 600 barn och vuxna i vå ra
fadderprogram.

Hjälp till Liv International (HTLI) har sin upprinnelse i att
gymnasie-läraren Allan Widarsson hans två systrar AnnaLena
och Solveig initierade och genomförde hjälpsändningar till
Rumänien under hösten 1992. Under våren 1995 bildades
föreningen Hjälp till Liv International och några år senare (år
2000) började man med ett unikt faddersystem – kallat Aid
Track – där varje fadder personligt kan följa sitt fadderbarn
via internet och 2012 öppnade man Secondhandbutik på
Håstaholmen i Hudiksvall. Man bedriver även diverse
hjälprojekt i form av dagcenter, skola etc som du kan läsa lite
kort om här intill.

Hjälpsändningar
Varje å r skickar vi minst 4 stora hjälpsändningar med kläder, möbler, rullstolar
med mera. Utöver detta gå r även flera
mindre iväg med bland annat julgå vor och
kläder.

Secondhand och café
På Hå staholmen i Hudiksvall har HTLI en
stor secondhandbutik med café. Det mesta
av arbetsinsaterna i butiken är volontära
och all vinst gå r direkt till vå ra
bistå ndsprogram.

Biståndsprojekt
Hjälp till Liv har genom å ren bistå tt med
bland annat vattenprojekt i bå de Etiopien
och Afghanistan, projekterat en lägergå rd
i Lettland för barn i utanförskap med
mera.

Skola och dagcenter

Sedan må nga å r bedriver HTLI barncentret
Tabita i Rumänien och i Afghanistan har vi
en provisorisk skola för barn vars föräldrar
blivit dödade, där barnen få r undervisning,
mat och viss tillsyn. Nu är även en skola
under uppbyggnad, där de föräldralösa
barnen även ska kunna bo.

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP TILL FLYTT, STÄD ELLER ANNAT!

RUT-tjänster

Biståndsstäd
HUDIKSVALL
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Vi utför olika sorters
, exempelvis
veckostäd , flyttstäd , flytt, fönsterputs, enklare
trädgårdsarbeten, snöskottning, handlingshjälp med mera.

I samarbete med HTLI
- All vinst går till biståndsverksamhet!
RING 0768-503582 eller 0650-560100, vardagar kl 8.30-17.00

Vi finns på HTLI:s secondhandbutik på Håstaholmen. Kör över bron och sen till parkeringen rakt fram, så har du butiken till höger.

Vad motiverar Hjälp till Livs mesta volontär?
AnnaLena Gustafsson är butiksansvarig för Hjälp till Livs
Secondhandbutik och är tillsammans med Allan
Widarsson grundare av HTLI.
De är även organisationens
mesta volontärer. - Vad är det
då som gör att hon engagerar
sig så starkt för de fattiga? Det
är med emfas hon motiverar
sitt ideella engagemang.
TEXT OCH BILD

Berith Nilsson

- Må nga är rädda för att binda upp
sig och tänker varför de ska vara
delaktiga i andras liv. - Men vi
lever ju alla under samma himmel:
Om du inte få r det klart för dig, så
kommer världen aldrig att
förändras. Förändringen sitter i att
DU förändrar! poängterar
AnnaLena.
Vetskapen om att det faktiskt är
lätt att hjälpa och att välja att inte
hjälpa också är ett val, har blivit så
tydligt för AnnaLena under alla de
å r hon arbetat för de som har det
sämre än vi.
Att engagera sig ger så mycket

Det tillför så enormt mycket att
engagera sig för andra människor

och man missar nå got om man inte
gör det, konstaterar hon:
- Att inte välja att medverka till att
hjälpa är att förlora nå got i livet,
en tillgå ng till egen utveckling och
till att träffa fantastiska människor
i världen! förklarar hon.
- Jag har varit på olika platser i
världen där jag tänkt att jag är en
av få svenskar som få r uppleva och
se detta; att hjälp nå r fram! Att den
här platsen förändrats och att inse
att den person som skickat sin
gå va har litat på att den ska nå
fram till nå gon annan, för att göra
just detta jag få r se framför mina
ögon.
Vikten av den personliga
inställningen

AnnaLena understryker vikten av
den personliga inställningen bå de
vad gäller de som få r hjälp och de
som har möjlighet att ge hjälp i
form av tid och pengar:
- Det du gör av din lön och dina
möjligheter – din mänskliga
kapacitet och/eller dina pengar –
är nå got du kan välja. För den
hjälpbehövande kan det vara hur
man tar tillfället när man under en
tid få r förmå nen till bå de

ekonomiskt och i form av socialt
stöd av att nå gon regelbundet
kommer och peppar en att gå
framå t. För givaren är det insikten
om att det är ett val man gör: Att
se bort – eller att göra nå got för
saken.
- Den insikten att man ser att det
gå r att göra nå got för att på verka
andra människors livssituation,
gör att jag har fortsatt,
sammanfattar AnnaLena, som just
varit till Etiopien i en privatresa,
som för henne självklart nog, även
inkluderat volontärarbete för de
50 fadderbarn Hjälp till Liv har
där.
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1. Inse att du faktiskt
kan hjälpa!

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

SÅ HÄR GÅR DET TILL!

1. Du registrerar dig
som fadder
Registrera dig på vår
hemsida www.htli.org och
uppger den summa du
önskar ge. Vill du så kan du
även välja ett specifikt barn,
land, kön eller åldersgrupp eller så lämnar du det till
oss att utse ett barn åt dig!
Du kan även vara en ”fri”
månads-givare som ger dit
behovet är som störst just för
tillfället.

2. Du kan följa din
gåva!

När du betalat din
fadderavgift registreras den
på just ditt barn/vuxen i vår
unika databas ”Aidtrack”.
De lokala fadderråden
ansvarar för utdelningen av
din fadderpeng till
mottagaren och registrerar
sedan utbetalningen, som
då visar sig då på ditt
fadderkonto.

3. Vill du, så kan du
ha kontakt med de
du stöder

Om du VILL ha kontakt med
ditt fadderbarn, så hjälper vi
dig med kontakten. Detta är
helt valfritt.

Anmäl dig som fadder på www.htli.org!
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SÅ arbetar vi i mottagarlandet
1. Fadderråd i mottagarländerna avgör behovet av hjälp
Speciellt utsedda och lokala fadderråd besöker utvalda barn,
pensionärer och familjer för att se hur behovet av hjälp är och
tar beslut om vilka som har störst behov av hjälp.
Fadderfamilj/fadderbarn registreras i vå rt datasystem
”Aidtrack”, vilket gör att du kan följa varje krona frå n
inbetalning till utbetalning.
2. ”Servants” - delar ut pengar och mat till de som får hjälp
Vå ra ”Servants” ansvarar för utdelningen av fadderpeng och
eventuellt mat. De registrerar utbetalningen, vilket då visar sig
på ditt fadderkonto. De hå ller reda på vilka behov som finns, ger
info till fadderrå d och faddrar. Varje må nad gör de en ny lista på
de familjer som de ser behöver hjälp.

Ehnsullat, 12 år från Afghanistan
behöver någon som vill bli hans fadder

Hur mycket av mina pengar når fram?
Fadderpengarna gå r till 95 procent direkt till
fadderfamiljen, övriga 5 procent gå r till
kostnaderna för fadderrå den och servants i
mottagarlandet. Vi har en servant i Bulgarien
som jobbar halvtid med besöka familjer och
byar (han har en lön på 3000 kr/må n för det)
annars är fadderrå d och servants volontärer
och få r endast kostnadsersättning för sina
utgifter med resor, telefonsamtal etc.

Vill du hjälpa en tiggare hem till sin familj?
Vi har alla träffat på dem där de
sitter med sin pappersmugg och
inte vetat riktigt hur vi ska agera.
Tiggarna har blivit ett vanligt inslag
i vårt nya samhälle. Vi vill hjälpa men hur gör vi det bäst?
I dagsläget finns det ca 4000
tiggare i Sverige. De flesta av dem
kommer från länder som
Rumänien och Bulgarien. Genom
att komma hit kan de öka sin
chans till ett drägligt liv - men är
det det

bästa sättet för oss att hjälpa dem
– är det genom en slant i
muggen, eller finns det bättre sätt?
Vi tror det. Genom att hjälpa en
tiggare att istället kunna leva ett
drägligt liv hemma, kan du vara
med och skapa en framtid för
både föräldrar och barn.
Hjälp till Liv vill hjälpa
tiggarfamiljer att återvända hem
och behöver därför dig och dina
vänners ekonomiska
hjälp. Genom att bli
fadder för en
tiggare, så kan du –
och kanske fler i din
bekantskapskrets stödja en specifik
familj att kunna
vara hemma hos
sina barn istället
för att sitta här i
Sverige med
tiggarmuggen!

Att välja livet som tiggare grundar
sig inte alltid enbart på fattigdom,
utan kan även bero på att man
valt ett enklare liv i fattigdom
istället för myndighetsakter och
registreringar. Att inse att det i EUsamhället krävs ett aktivt
deltagande med bland annat
utbildning och vanliga jobb, är
inte helt enkelt, så det kan
behövas mycket tålamod och ta
flera
generati
oner att
förändra
genom
utbildn
ing,
arbete
osv. Vi
tror dock
att detta
kan
vara en
start!
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HTLI Secondhandbutik & café
På Håstaholmen i Hudiksvall finner du Hjälp till Livs, 900 kvadratmeter stora,
välsorterade Seconhandbutik och café! Här hittar du allt ifrån möbler till
prydnadssaker, dammsugare till spik. Du kan även ta en kopp kaffe och slå
dig ned i vårt trevliga butikscafé.

Sommarfynda i vår butik!
Det som är så bra med en
secondhandbutik är att man
kan låta andra få glädje av det
man använt klart, vilket ju spar
på både miljön och dina
pengar! När sen all vinst går till
att hjälpa fattiga som i Hjälp till
Livs butik- kan det då bli bättre?

TACK till Kjelles blom- och
fritidsmarknad i Hudiksvall,
som har hjälpt oss att piffa upp
vår entré med fina vår- och
sommarblommor!

TAVLOR
I MÄNGDER

Vill du pigga upp väggarna med lite
konst eller behöver du en ram till din
nyinköpta affish? Vi har mängder av
tavlor och ramar i butiken!

Kylig vårfest med
Den 29 april hade Håstaholmens Secondhandbutik och
café vårfest med nygräddad Kôlbulle och specialpriser i
butiken. Dessutom berättade vår ordförande Allan
Widarsson om Hjälp till Livs historia, natur- och
landskapsfotograf Seth Nilsson visade vackra
hälsingebilder. Caféet bjöd på gratis kaffe till
de vuxna, medan barnen fick
glass och ballonger. En
trevlig dag med andra
ord, med tappra
Kôlbulle-älskare,
som trotsade det
bistra vädret!
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PORSLIN
Porslin finns det av
alla de slag i
butiken - både av
kända märken och
av det enklare
slaget. Kom in och
fynda billiga tallrikar
- eller varför inte en
kafféservis till
sommarens alla
fikastunder?

INTERVJUN

Vi har en uppsjö med diverse
dukar, tyger och gardiner och varje vecka kommer
nya, så se till att hålla utkik!

& GARDINER

Brita-Lena: ”Jag får
energi av att jobba här!”
Brita-Lena
Hansdotter är
en av HTLI:s
värdefulla
volontärer i vår
secondhandbu
tik. Hon är nu
pensionär,
men har
tidigare jobbat
som
lågstadielärare
i Hudiksvalls
sklolor i 40 år.

Brita-Lenas favoritarbetsplats i butiken är
porslinshyllorna.

INTERVJUAD AV RENÉE WESTRIN

EKOLOGISK

grönsaksplant
Från Solbackens
ekologiska
odladlingar får
vi varje år in ett
antal plantor
som HTLI:s
egen Astrid
Widarsson odlat
på egen täppa.
De är både goda
och prisvärda:
Endast 25-40 kr för
dessa fina plantor,
beroende på
storlek!

Pssst…

Nästan alla

KRUKOR
kostar bara 10 kr

Engagemanget som volontär började vid ett besök
på Hjälp till Livs secondhandbutik på Håstaholmen.
- Plötsligt en gång fastnade jag särskilt för de
fantastiska hyllorna med belysning, fyllda med glas
och porslin av olika sorter. ”Där kan jag göra mycket
spännade”, tänkte jag och gick raka vägen och
frågade om jag kunde få komma och jobba i butiken.
Och jag blev mottagen med öppna armar! säger hon
med sitt milda leende.
- Nu har jag varit med en tid och tycker att det känns
så bra att veta att jag är med och hjälper fattiga
människor.
Det går inte att ta miste om inspirationen. Efter en
frånvaro från volontärarbetet i två veckor under våren,
pga resor med mera, så inträdde abstinensen efter att
hugga i i butiken:
- Jag är alltid full av energi när jag går härifrån efter ett
arbetspass! Det beror på att jag tycker om det jag gör
och får dessutom träffa så många positiva kunder och
trevliga
arbetskamrater, konstaterar hon.
- Det speciella med Hjälp till Livs hjälpverksamhet är
den personliga kontakten med de människor de
hjälper, dels genom egna besök, dels genom de
ombud, som finns på varje projektställe, där de
lämnar varor eller
pengar. HTLI
garanterar att hjälpen
kommer till dem som
behöver den. Det
uppskattar jag mycket!
avslutar hon.

9

Möt några medarbetare i

VÅRA FADDERRÅD!
I varje land Hjälp till Liv arbetar har vi fadderråd som väljer
ut till fadderbarn och äldre som de ser är i störst behov av
hjälp. Fadderråden har även ”servants” som delar ut de
resurser som skickas ut från faddrarna, ibland är det
någon/några från fadderrådet som har den funktionen. Här
får du möta några av våra medarbetare.
Martins Rubeinis arbetar i fadderrådet i Gulbene i Lettland.
Tillsammans med övriga i rådet
delar han ut fadderpengarna till
aktuella familjer/barn, men försöker
även att hjälpa och motivera
föräldrarna att hitta jobb, så att de
kan tjäna egna pengar för sitt
levebröd, för att förbättra sina liv.
Att känna den uppskattning och
tacksamhet han får från de som får
Hjälp till Livs stöd betyder mycket för
Milton.

Milton
Metodiev
Genkov är
tillsammans
med paret
Martin och
Biserika
”Bisis”
Kraeucher fadderråd i
Bulgarien i de två områdena
Sofia och Vidin.
Milton har arbetat i flera år som en

”Min visionär en
förändring i alla
perspektiv av deras
livssituation”
del av fadderråden i Bulgarien.
Den osjälviska motivationen till
hans engagemang är inte att tveka
på.
- Jag arbetar i Hjälp till Liv för att
deras humanitet och att de tar
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- Jag känner att jag
kan hjälpa dem till
att få ett bättre liv. En
del familjer utvecklas
successivt
medan
det även finns familjer som inte har
så stora möjligheter i sina liv av
olika anledningar, så de sitter
liksom fast lite i sin situation. Mitt mål
och förhoppning är att en del av de
som nu behöver hjälp, kommer att
kunna hjälpa andra. Jag hoppas
att få återkomma med små
nyheter om detta..

hand om de människor som
är i behov av hjälp. Detta är
också det som brinner i mitt
hjärta och leder mitt liv.
- Mitt arbete är att förmedla
pengar och andra medel som
gå vogivare skickat till sina
fadderbarn och familjer. Jag söker
upp dem för att även ha kontakt
med dem, vilket är viktigt av flera
anledningar.
Milton tar reda på information om
fadderfamiljerna och ser även
efter hur de tagit hand om de
resurser de få tt.
- De få r även rå d och
rekommendationer frå n oss,
berättar Milton. Vi ser positiva
förändringar i familjerna, bå de
genom den ekonomiska hjälp de
få r genom Hjälp till Livs faddrar,
men även genom att de
uppmuntras till arbete och att de
inser att de må lmedvetet må ste
arbeta för att få ett jobb.
- En del familjer hade tidigare sina
barn i familjehem eller barnhem,
men har nu kunnat få hem dem till
sig och ta hand om dem själva.
Barnen har även börjat skolan.
För att ytterligare förbättra
arbetet och maximera nyttan av de

”Jag känner att jag kan
hjälpa dem till att få ett
bättre liv ”

gå vor som kommer skulle Milton
kunna tänka sig att än mer se på
hur familjerna använder pengarna,
så att det verkligen används på ett
bra sätt i familjen.
Milton arbetar mycket även för att
förändra tänket hos familjerna, till
en mer konstruktiv syn på livet.
Han vill se att de familjer han
arbetar med få r jobb och en
regelbunden inkomst genom att de
exempelvis kan producera egna
varor. De behöver en nystart med
en förändrad syn på livet och få
visioner för framtiden. Utbildning
är en viktig faktor.
- Min önskan för människor är att
de inte ska behöva lida. Min vision
är en förändring i
alla perspektiv
av deras
livssituation,
sammanfattar
Milton sitt
arbete.

Martin och Biserika ”Bisi” Kraeucher
är fadderåd i Bulgarien tillsammans
med Milton Metodiev Genkov.

Stor hjälpsändning till Lettland
Tisdagen den 23 maj gick en hjälpsändning iväg med en större lastbil fullpackad med 14 ton
kläder, rullstolar, rullatorer, möbler, husgeråd med mera. Denna gång var destinationen Zilupe i
Lettland. Till hjälp med packningen kom en grupp bestående av volontärer av en mängd
nationaliteter - bulgarer, afghaner, en gunian och några svenskar. Det tog ett tiotal mäns fulla
sysselsättning i några timmar för att få in den rika lasten. - Tack till alla er som hjälpte till att
skänka dessa saker till ännu en hjälpsändning åt behövande!

Projekt ”Bärnstenen”

MER OM LÄGERGÅRDEN

- En rekreations- och lägergård
för utsatta barn i Lettland!

Lägergården ”Latgales Dzintars” (på svenska
”Latgales Bärnstenen”) ligger vackert belägen
vid en sjö tre mil utanför Daugavpils, i Latgale
i Lettland vilket är ett av Europas fattigaste
områden. Varje år genomförs 10 läger för ett
tusental barn och ungdomar som kommer
från utsatta familjer som lever i utanförskap i
form av ex fattigdom, alkoholism, arbetslöshet och kriminalitet. Sommarlägren blir ett
andningshål för barnen och ungdomarna, som
får bara vara barn i någon vecka och uppleva
att de är värdefulla individer. Lägergården
byggs upp av ”Latgales Dzintars Foundation”
som består av representanter från Lettlanda,
Norge och Sverige (däribland HTLI) som
under många år stöttat arbetet i Daugavpils.
Stugorna som nu byggs möjliggör och utvecklar detta arbete, där man även visionerar om
att bedriva verksamhet året runt med utbildning och utveckling för utsatta grupper.

Hjälp Till Liv är tillsammans i ett lettistk-norskt-svenskt projekt
kallat ”Bärnstenen”, där vi projekterar byggandet av
stugor för att utveckla en rekreations- och lägergård i
Lettland som riktar sig till barn i utsatta situationer. Området
kommer, när det är klart, att ha ett 20-tal stugor, med 1015 bäddar vardera och varje stuga beräknas kosta 50-80
000 kr. Var gärna med och stöd detta projekt med en
större eller mindre gåva!
MER INFO på facebooksidan "Latgales Dzintars"

Köp CD-skiva till förmån för lägergården Bärnstenen!
Sångaren och pastorn Björn Swedberg donerar har valt att
donera inkomst från försäljningen av skivan ”Är du glad av
hjärtat?” till investeringen i lägergården Bärnstenen. Björn
sjunger på den uppskattade skivan ett urval av vår gamla
andliga sångskatt genom femton sånger till cittra och orgel..
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Ingen kan hjälpa alla, men…

…alla kan hjälpa
I 25 år har Hjälp till Liv fungerat som en
volontärbaserad hjälporganisation! Det gör vi
för att vi vill att varje krona våra givare ger
och så mycket som bara är möjligt av vad
våra kunder på HTLI:s seconhandbutik
handlar för, ska gå direkt till behövande.
Därför är vi beroende av volontärer som ger
av sin tid och sina resurser inte för sin egen
skull, utan av den glädjen att kunna hjälpa
någon som är i nöd. Genom att engagera dig
får du vara en del av något som är större än
dig själv, och som kan hjälpa andra
Hjälp till Liv driver ett antal
olika projekt, stöder
hundratals fadderbarn, har
en secondhandbutik och
samarbetar med Ruttjänsten ”Biståndsstäd” med
mera. Det finns därför en
mängd olika områden du
kan engagera dig i! Vi
behöver dig som vill arbeta
i butiken, sortera kläder och
prylar som lämnas in, dig

som kan bära och/eller
köra eller kanske du vill
hjälpa oss med städning
både intern och extern. Vi
behöver även dig som är
duktig på administration,
information eller vill värva
sponsorer och faddrar. Du
kan även göra en viktig
insats som fadderkonsulent,
där du är den sammanhållande länken mellan

fadder och fadderbarn.
Vem du än är finns det
något du kan göra för att
genom det hjälpa Hjälp till
Liv att hjälpa en
medmänniska i nöd! Här
kan du läsa mer om vad du
kan göra. - Ingen kan
hjälpa alla, men alla kan
definitivt hjälpa någon!

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA OSS ATT HJÄLPA

Bli stödmedlem!

Bli givare!

Bli fadder!

Genom att bli stödmedlem stöder du HTLI
samtidigt som du får information om vad som
händer just nu i vårt arbete genom vår tidning
Nyhetsforum.

Din gåva kan förvandla
en annan människas liv!
Då vi är volontärbaserade så går varje
krona du ger helt och
hållet till de fattiga,
vilket är tämligen unikt.

För någon hundralapp
per månad kan du totalt
förändra någons
livssituation! Du kan bli
fadder för ett barn, en
pensionär, en student
eller hjälpa tiggarfamilj.

Bli volontär!

Hjälp till Liv är en
volontärbaserad
hjälporganisation. Din
hjälp behövs - både i
små och stora insatser.
Se nästa sida vad du
kan göra!

Vill du hjälpa? Kontakta HTLI på www.htli.org eller 0650-560100 eller 0705360431
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KRÖNIKAN

Att hjälpa andra

någon!
Fadderkonsulent - något för dig som är initiativrik!
Som fadderkonsulent hjälper du
fadder och fadderbarn till att få en
god kontakt. Du arbetar främst via
internet och telefon, men du är också
med och söker faddrar och håller

kontakt med fadderråd i det land eller
område du har som ditt ansvar, för att
vara säker på att rätt hjälp kommer till
rätt personer. Det händer även att du
gör resor för att möta de människor
du arbetar med och för där de bor.
Arbetet som fadderkonsulent öppnar
för äventyr, samtidigt som det är en
oerhört viktig funktion för att Hjälp till
Livs fadderarbete ska fungera.
Du gör arbetet volontärt, men belönas
genom den fantastiska förändring du
ser i människors liv! Utformning och
omfattningen anpassas till dina
möjligheter.

Hjälp till i vår
secondhandbutik

Administration och
organisation

Leveranser, städ,
bär och bygg

I vår stora secondhandbutik
på Håstaholmen i Hudiksvall
finns det en mängd olika
uppgifter som kan anpassas
till de tider du själv önskar!

För dig som är kunnig i data
och är noggrann, finns flera
administrativa uppgifter i
vårt biståndscenter, men du
kan även hjälpa till hemifrån!

A�r du stark och kan bära?
Eller har du körkort och kan
ställa upp som chaufför, eller
annat praktiskt? Då är detta
för dig!

BU T I K & D E K O R

FADDERKONSULENT

BÄ RHJÄ LP O CH

U P P P A CK N I N G

RE GI S T E R O CH

CHA U F F Ö R

O CH S O RT E RI N G

I N T E RN E T

P A CK A HJÄ LP -

BA K N I N G O CH

S E K RE T E RA RJO BB

S Ä N D N I N GA R

HA N D LI N G

RE K LA M O CH

GÖ RA HJÄ LP RE S O R

BU T I K S S T Ä D

S U P P O RT

S T Ä D O BY GG

tanför vårt lilla vita
cementhus
på
missionsstationen
i byn Semendua i
Kongo möttes jag ibland av
barn
med
uppsvällda
maskmagar.
Sex år gammal som jag var
tänkte jag inte just över
orsaken till de där magarna.
- Jag var ju van; det var så
afrikanska barn ofta såg ut. Inte
heller minns jag att jag
reflekterade över varför mina
föräldrar hade flyttat över
halva jordklotet med två barn
till en annan kontinent, för att
arbeta som lärare och rektor.
- Det var bara så självklart att
vi bodde där och att de var
engagerade i allt möjligt runt
oss. Och även om alla har sina
små bekymmer så trivdes jag trots att jag visst ibland, särskilt
de tropiskt riktigt heta dagarna,
längtade hem till snön och
svalkan i Sverige.
I Sverige, några år senare, var
det lika givet att mamma varje
höst gick och knackade på
dörrarna i grannskapet för att
dela ut små platta orange
insamlingsbössor i papp, till
hjälp för fattiga i andra länder.
Ibland följde jag med henne och
även om det var lite småpirrigt,
så var det också roligt - särskilt
när det var dags att samla in
bössorna; fulla med mynt och
sedlar, som sedan skickades
iväg för att hjälpa.
Under hela min uppväxt var det
givet med föräldrar
som
engagerade sig för andra, både
nära och långt borta. Att arbeta
ideellt var det naturligaste i
världen och en del av familjens
själsliga DNA. Jag önskar det
vore så för alla barn: Att det är
givet att allt inte kretsar runt
oss själva, utan att våra barn i
oss finner förebilder som inte
bara bryr sig om sin ”villa, vovve
och volvo”, utan att de ser
föräldrar som engagerar sig i
och för andra!
Berith Nilsson, redaktör
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Bok av Allan Widarsson:

”Händelser på vägen”
Hjälp till Livs grundare, Allan Widarsson, har arbetat med
biståndsverksamhet och hjälpsändningar under hela 25 år. Det
har varit en tid full av strapatser och äventyr, men även av
möten med människor som berör. I denna bok kan du läsa om
resor som tycks vara omöjliga, men där Allan har inställningen
att allt går att lösa - och det gör det för det mesta! Du möter
svåra levnadsöden, upplever dramatik och uppmuntras av att
en individ som ger sig ut för andra, kan
hjälpa så många människor.
- Läs och berörs!
10

0p
av int rocent
från b äkterna
o
till de ken går
fattiga
!

216 sidor, hård pärm & många bilder

”Det har varit en otrolig läsning, som berört mig både till skratt och till tårar”
”Det är omöjligt att inte gripas till tårar av att läsa min vän Allans
levnadshistoria. Man grips och förundras. Inga uppoffringar tycks för stora. I
de mest omöjliga situationerna flödar uppfinningsrikedomen. Tala om att
koka soppa på en spik!”
”Allans levnadsskildring ”Händelser på vägen” är en bok man blir glad av. av flera skäl! Den är rolig att läsa, man möter en optimist och man möter ett
livsverk. Det är så befriande att i dessa ”satsa på dig själv”-tider läsa om en
man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor. - Läs!

Pris
200 kr + porto 20 kr
Beställ på
E-post info@htli.org
Tele 0650-56 01 00,
0650-56 01 07
Varje bok ger ett mål
mat till ett barn i 1-2
månader!

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

Din personliga researrangör

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

www.vibybuss.com
0589-121 85
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leif@vibybuss.com

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

www.leklust.se
Albins Leksaker
i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren)0650-595082

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!
Vi har catering, festvåning samt lunch a la
carte, måndag till fredag, på Bakfickan.
Vi håller till på Kungsgatan 24
i Hudiksvall (Odd Fellow))

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

Mobil 070-383 36 40
Email: magnus@kockochbemanning.com

DIN EGENVÅRDSBUTIK SOM
TÄNKER MED HJÄRTAT

● SKOG OCH TRÄDGÅRD

● FODER & STALLSTRÖ

● ATV & SNÖSKOTER

● JAKT & FRITID

● SLÄPVAGNAR

● ELSTÄNGSEL & STOLPAR

●

● ROBOTGRÄSKLIPPARE

HÄST & LANTBRUK

EGEN SERVICEVERKSTAD

FYREN STORGATAN 24, hUDIKSVALL
TEL 0650-142 60
0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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Tel 0650-15755

wwww.forsgummi.se
Slammsugning
Torrsugning
Rengöring av vattenbrunnar och borrhål
Uthyrning av containers, flak & miljöstationer
Transporter

Jour dygnet runt
www.hastaholmen.com

0771-192000
www.stenolofssons.se

Välkommen till

www.hedstrombil.se
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Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall Tel 0650-13556

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

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

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

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

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

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik
Willem Ten Berg
HUDIKKIRO@GMAIL.COM
www.upplandspotatis.se Tel 0294-200 78
info@upplandspotatis.se

0650-10810
mickelsväg 4
824 34 HUDIKSVALL 0705319961
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K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17
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Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Kontorsfastigheter
&
Maskinuthyrning

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

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

info@tunabilteknik.se

Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall
www.mekonomen.se

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen 0650-10454

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

Café 7:an
När du ska ut och köra…
…ring 0650-311 21
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Västra Tullgatan
824 30 Hudiksvall
Tele 0650-319 00

Öppet
Mån-Fre 11-17
Lör 11-14

”Hjälp-krysset”

Skicka in din lösning - vinn en bok eller CD!

”Hjälp-krysset”

De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill

Namn
Adress
Telefon
Ev ID-nummer (se inbetalningskort, du som fått din
tidning via posten)

Boken “Händelser på vägen”, av Allan
Widarsson
Två trisslotter
Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 sept 2017. Skicka till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
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DIKT AV HEDVIG OHLSSON

När livet leker och allt går bra
då glömmer man bort att man ledsen kan va´
då glömmer man natten som var så lång
då oron oss gnagde och sömnen ej kom
så glömmer man bort att Herrens hand
ständigt vakar över varje mänskoland.
Så fort vi bekymmer få
knäpps våra händer till Herren vi gå
med bön om förlåtelse, hjälp åt oss finn
då är man vek och ödmjuk i sinn
då lovar man vara snäll och god
ja, så är mänskan på vår jord.
Foto Seth Nilsson www.sethnilsson.se

Vykort till stöd för förföljda
och
ykort
v
a
r
k
oors
ll vac
Bestä r Open D iskor
fö
in
än n
stöd
för m rund av s ll
e
t
e
b
g
t
r i
å
ar
da p llning gå
j
l
ö
f
r
å
fö
ll beh
tro. A Doors!
O pe n

Open Doors

är en
internationell missions-organisation som är politiskt oberoende
och är inte bunden till något
samfundeller förening.
Målättningen är att stärka och
uppmuntra den förföljda kyrkan.
Open Doors tidning presenterar
varje månad med en lista över
de länder där förföljelsen är som
värst.
Svensk hemsida
www.open-door.se
Beställning
karolinus81@hotmail.com
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1

3

2

Betalning
(Via HTLI konton)

Plusgiro 900115-7
Bankgiro 900-1157
Swish 123 555 87 96
Pris
20 st/100 kr inkl porto
Vid mindre
beställningar:
4 kr/st, exkl porto (5:50)
Uppge kortets nummer, vid
önskan om specifika motiv.
Motiv
1-3 från Israel
4-5 från Hudiksvall

4
Produktion

5

Happy People
Produktion,
c/o Karolina
Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall
Korten levereras omgående med post så
snart betalningen är inne.

Gratulera & minns…

jälp till Li
r sänts till H
a
h
a
v
å
g
n
E
de jubilarer.
nedanståen
n
Anna Larsso
nsson
Karin Joha
s
Ingrid Fors
ersso
Birgitta Pett

85 år

Forsa

80 år

Säffle

80 år

Alnön

75 år

Storvik

75 år

Hudiksvall

75 år

Hudiksvall

71 år

Garluö

70 år

Stöde

70 år

Forsa

70 år

g
Gunnarsko

70 år

V. Frölunda

60 år

Hudiksvall

50 år

Eskilstuna

n

strin
Renée We
berg
Sture Blom
rsson
Allan Wida
r
Simo Lage
erdahl
Kerstin Lind
n
Jan Hallgre
on
Gun Karlss
ik
Inger Gistv
én
Tomas Wid

tulera
v för att gra

En gåva har
sä
till förmån fö nts till Hjälp Till Liv Interna
r arbetet bla
nd de fattiga tional
.

Anita Henrik
sson - Hudik
svall
Valborg And
ersson - Hud
iksvall
Anton Fage
rlund - Hudik
svall
Bertil Lundén
- Iggesund
Olle Samue
lsson - Forsa
Lars Gösta
Larsson - Fo
rsa
Viktor Hill - H
armånger
Fanny Blästa
- Harmånge
r
Ulla Blom - A
rbrå
Anna Larsso
n - Karlskog
a
Margin Joh
ansson - Tob
o
Thure Äreva
ll - Herräng
Hanna Karlst
edt - Sylta
Bernt Eriksso
n - Bjuråker
Marijke Will
man - Älvda
len
Jan Persson
- Landskorn
a
Joel Dahlstr
öm - Lindefa
llet

Vill du också uppmärksamma någon?
Vill du gratulera en jubilar, ett brudpar eller uppmärksamma
någon av annan anledning - och samtidigt göra en insats för de
fattiga? Eller kanske du vill skicka en minnesgåva som en sista
hälsning till en kär vän eller släkting och samtidigt göra något
stort för männisikor som behöver hjälp? Genom våra personligt
utformade gratulationskort och minneskort kan du ge en
personligt uformad hälsning till de du vill uppmärksamma.
För info och beställning kontakta Renée
Tel 0650-17 300 eller 070-213 87 71
E-post renee@htli.org

Til l
Min
ne a
Per
v
Per
sson

Genom att testamentera en gåva Hjälp till Liv, så
kan du ge någon ett bättre liv! Alla gåvor går i
sin helhet till Hjälp till Livs biståndsverksamhet.
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”Utan Hjälp Till Liv hade det varit omöjligt!”
- Utan
Hjälp
till Livs
supp
ort,
hade jag
aldrig
kunna
utbilda
mig till
Läkare!
konstat
erar Teklay Solomon
från Etiopien, som just
avslutat den teoreiska
delen av sina
läkarstudier.
Teklay kommer från en
mycket enkel bakgrund där

han växte upp som bypojke
i en barnrik familj. Ingen
annan av syskonen har
någon utbildning, då det är
för dyrt. En lokal utbildning
är svårt nog, men
läkarstudier är än dyrare,
då det kräver en flytt till
universitetsstaden Axum,
med alla de kostnaderna
det innebär. - En
omöjlighet, om det inte
vore för den support han
fått från Hjälp till Livs
fadder, som stöttat honom
under de fem år studierna
tar! Nu återstår ett halvt
års praktik, samt två år där
han måste arbeta åt staten,
innan han kan ta

anställning där han önskar.
Dessutom önskar han
specialisera sig som
radiolog eller inom intern
-medicin
- Jag vill bli läkare för att
kunna hjälpa mitt folk!
poängterar Teklay.
Och det är ett stort ansvar
han som färdig
specialistläkare kommer att
få axla, då han personligen
kommer att ansvara för
1000 personer.
- Jag är så tacksam för att
jag fått hjälp från min
supporter på Hjälp till Liv!
säger han med eftertryck.

Du ka
föränd n
ra L

123 9

0011

iv!
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ANMÄL DIG SOM FADDER www.htli.org och 070-536 04 31

650 stödmedlemmar (ca)
400 faddrar (ca)
600 fadderbarn, studenter
och äldre som får stöd (ca)
1300 personer har genom
åren fått regelbundet stöd
genom HTLI (ca)
15 tiggarfamiljer får stöd för
att vara hemma istället för
att tigga
17 år av fadderverksamhet
25 år av hjälpsändingar och
volontärbaserad
hjälpverksamhet
4 eller fler stora hjälpsändningar per år.
2600 ton hjälpsändningar
totalt sedan start.
1 provisoriskskola i
Afghanistan för ett 20-tal
barn där de även får 1 mål
mat om dagen.1 skola är
under uppbyggnad i
Afghanistan för 400 elever,
varav minst 200 kommer att
bo i skolan. Minst hälften av
barnen ska vara flickor.
Skolan beräknas vara klar
om 2 år, till en kostnad av
300 000 kr.
1 stöd till projekterande av
lägergård i Lettland.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 50-tal barn.
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för
Dagcentret Tabita, samt ett
antal fadderbarn.
65 procent av inkomsterna i
secondhandbutiken går
direkt till behövande; dvs all
vinst!
2,6 miljoner kr i nettoomsättning

Secondhandbutik och café
900 kvadratmeters butik längst ut på Håstaholmen!
Möbler, mattor och tyger
Porslin, prydnad och hushåll

ÖPPETTIDER

Kläder och skor

Vardag kl 10.30-17

Bygg, el och trädgård
Böcker, skivor och tavlor

Hela
24 vinsten går direkt till våra biståndsprojekt!

Lördag kl 10-15
Sön - & helgdag stängt

