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FADDERPROGRAM HTLI har för närvarande 450 barn och
vuxna aktiva i våra fadderprogram. Genom åren har hela
1300 barn, äldre och studenter fått regelbunden hjälp.

HJÄLPSÄNDNINGAR HTLI skickar årligen hjälpsändningar i
form av 3-4 lastbilstradare fyllda med kläder, hus-geråd,
rullstolar, roll-atorer, sjukhussängar med mera.
Dessutom skickar vi iväg flera mindre sändningar.

DAGCENTER HTLI har byggt och är huvudfinansiär för
dagcentret ”Tabita” i staden Reghin i Rumänien, där ett
drygt 20-tal barn från utsatta förhållanden får läxhjälp,
mat och socialt stöd.

BISTÅNDSPROJEKT HTLI har genom åren bistått med flera
projekt, bland annat  vattenprojekt i Afghanistan,
lägergårdsprojektering i Lettland för barn i utanförskap,
med mera.

SECONDHAND & CAFÉ På Granebovägen 3 i Hudiksvall har
HTLI en stor secondhandbutik med ett butikscafé. All
vinst från försäljningen går direkt till HTLIs
biståndsprogram!

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL
Tele 0650-56 01 00
E-post info@htli.org
FB facebook.com/htli.org
Hemsida www.htli.org

OMTANKEN - HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Omtanken 076 850 35 82

E-post omtanken@htli.org
FB facebook.com/omtankenhudik
Hemsida www.htli.org/omtanken

DETTA GÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV
INTERNATIONAL ÄR EN
IDEELL ORGANISATION,
BASERAD I HUDIKSVALL.

All behållning går till vår
hjälpverksamhet i våra
biståndsländer Rumänien,
Bulgarien, Lettland,
Litauen, Ryssland,
Serbien, Etiopien och
Afghanistan. HTLI:s
vision är att bidra till att
människor ska få leva ett
värdigare liv. Genom ett
stort inslag av
frivilligarbete ser vi som
vår mission att förverkliga
denna vision så
kostnadseffektivt som
möjligt.

HTLI är politiskt och
religiöst obunden. Arbetet
grundar sig i kärleken till

medmänniskan och som
ledmotiv har vi bibelordet:
”Allt vad ni vill att andra
ska göra för er, det ska ni
göra för dem”. Utifrån det
vill HTLI ge humanitär
och andlig hjälp åt
nödställda, fattiga och
lidande människor.

Du kan följa HTLI:s arbete
genom tidningen Hjälp till
Liv International
NyhetsForum, vår hemsida
www.htli.org och vår
Facebooksida. HTLI har
även en större
Secondhandbutik i
Hudiksvall, vars fulla vinst
går rakt in i vårat
hjälparbete. Här finns även
HTLI:s kontor. Vill du
stödja vårt arbete kan du
göra det genom att ge en
gåva, bli stödmedlem, bli

ÖPPETTIDER
Må - Fr 10.30-18.00

Lö 10.30-15
Sö & helgdag stängt



Signum

Sommar, sol och
secondhand!

 Sid 9.
9 fördelar
och 1 nackdel med att

köpa kläder Secondhand.

DETTA NUMMER
NF2 2019

Sid 4
Hjälp till Livs butiksansvarige
nominerad till ”Årets Eldsjäl”
vid Hylla Hudik-galan

Sid 17 Ge bort ett gåvokort
Sid 19 Babypaket till
mödracenter i Addis Abeba
Sid 20 Barnens sida
Sid 23 Anmälan som fadder
Sid 25 Hjälpkrysset
Sid 27 Gratulation & Minne
Sid 28 Gästkrönika av Sophie
Knapp
Framsidefoto:  Lionel Gustave

SOMMAREN STÅR FÖR DÖRREN
OCH FÖRHOPPNINGSVIS FÅR VI EN
ALLDELES SÅDÄR HÄRLIGT SVENSK
SOMMAR, MED BARA LAGOM
MÅNGA REGNDAGAR OCH RESTEN
SOLIGT OCH SKÖNT. VI KAN I ALLA
FALL HOPPAS - ELLER HUR?

På Hjälp Till Liv har vi börjat känna
oss hemma i våra nya lokaler. Visst -
vi har fortfarande mycket att göra
bakom - och kanske även i viss mån
framför - kulisserna. Men vi trivs:
Stora luftiga ytor och bra med ljus.
Härligt! Varje dag plockar vi ut nya
prylar som alla glada Hudiksvallsbor
lämnat in. Och även mer långväga,
såklart. Det är ett äventyr att få
plocka upp ur lådorna, tycker våra
medarbetare. (Läs gärna om hur
Agneta och Anettie trivs med arbetet
i butiken på sid 5).

På tal om våra medarbetar. Vad vore
vi utan dem? Alla hundratals - ja,
faktiskt tusentals timmar som lagts
helt ideellt i butiken och med
fadderarbete, hjälpsändningar osv
helt avgörande för att få HTLI:s
biståndsarbete att fungera. En av
våra flitigaste volontärer är faktiskt
vår egen butikschef; Anna-Lena
Gustavsson. Med beundransvärd

uthållighet har
hon verkligen
lagt ner sin själ
och sitt hjärta i
HTLI:s arbete.
Hur många
volontärtimmar
hon har arbetat
vet ingen, men
efter att i åratal
arbetat som
volontär på
heltid  blev hon
i vår nominerad
som en av fyra
till att bli ”Årets

Eldsjäl” på den lokala Hylla Hudik-
galan, som är initierad av Pär
Johansson från Glada Hudik teatern.
Det var hon väl värd!

Som du snart kommer att finna i det
här numret så har vi fokus på just
vår secondhandbutik och på hur
både roligt och miljövänligt det är
att handla Secondhand. Inte bara
att det är så billigt, dessutom ger det
möjligheter för din mer kreativa
sida!

Genom  de sidor som följer i
tidningen hoppas vi att du ska
inspireras att hälsa på oss i den
fantastiska butik vi har på
Granebovägen i Hudiksvall! Antingen
du har vägarna förbi under
semestern, eller om du bor i
närheten så är du hjärtligt
välkommen! Passa gärna på att ta en
fika i vårat butikscafé när du ändå är
här.

På kontoret har vi en hel del på gång
just nu, utöver det vanliga arbetet:
Bland annat ser vi över hur vi kan
utveckla arbetet med vårat
fadderprogram, så att fler av våra
mottagare i längden ska bli
självförsörjande. Dessutom utbildar
vi fler som ska kunna kunna arbeta
med registreringarna i vårat
fadderprogram, Aidtrack, så vi
utvecklas även där. Med mera.

Det finns helt enkelt en hel del att
göra! Men nu njuter vi av sommaren.

Med önskan om en fin semester!

Berith Nilsson, redaktör

Sid 8-9 VARFÖR HANDLA

KLÄDER PÅ SECONDHAND?

ATT HANDLA
SECONDHAND
- ett kärt nöje Sid 15

Sid 14 Hjälp Till Liv Secondhand
& Café: 950 kvm fynd!

Tips till dig

som vill klä dig

miljövänligt
Sid 8

Möt medarbetarna
på HTLI barncenter

”Tabita” Sid 7

Sid 5 Agneta & Anettie
HJÄLPER TILL MED GLÄDJE!

Sid 12 Svensken
konsumerar alltmer

Sid 13 CaféGranebo
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Hjälp Till Liv International
www.facebook.com/HTLI.org

Inför den välbesökta Hylla
Hudik-galan den 10 maj,
nominerades HTLI:s
butiksansvarige, Anna-Lena
Gustafsson, som en av fyra till
den lokala utmärkelsen ”Årets
Eldsjäl”. Priset gick dock till
Lars-Göran Larsson för hans
engagemang inom ett lokalt
idrottsförbund. Men likväl det
en hedersbetygelse för Anna-

Lena att bli utvald av
nomineringsgruppen, med
tanke på att runt hundrafemtio
förslag skickats in.

Anna-Lena är högst kvalificerad
för nomineringen, då hon varit
engagerad som volontär i HTLI
sedan hon var med och
initierade arbetet för mer än 25
år sen. Arbetet i och med HTLI

Secondhandbutik har de senaste
åren inneburit att denna
volontärinsats vuxit till mer än
heltid!

Med det långa och uthålliga
engagemang som Anna-Lena
har, kan vi inte annat än att
gratulera henne till en välförtjänt
nominering!

Hjälp till Livs butiksansvarige nominerad till
”Årets Eldsjäl” vid Hylla Hudik-galan

Presentation av nominerade Anna-Lena Gustafsson vid Hylla-Hudik
galan, inför utdelningen av utmärkelsen ”Ärets Eldsjäl”.

Den 4 maj tog vi och drog till med en rejäl fest i Hjälp Till Livs
Secondhand & Café. Det var HTLI-klassiska nygräddade
kôlbullar, musik av Ströms Bruksorkester, en massa finfina prylar
och en massa trevligt folk! Det blev en riktigt lyckad dag med
solsken och vår i luften!

VÅRFEST MED BLÅS, SOL & NYGRÄDDADE KÔLBULLAR!

SE VAD SOM HÄNDER PÅ HTLI VIA INSTAGRAM
Följ vad som händer både på lokalplan
och ute i verksamheten. Du får glimtar
från butiken och vad som kommit in just
nu, möta fadderbarn och följa vårat
arbete på biståndscentret.



Det är en solig vårdag när jag
intervjuar Anettie Danielsson
och Agneta Jonsson, båda
flitiga volontärer på Hjälp Till
Livs Secondhandbutik på
Granebovägen i Hudiksvall.
Humöret är på topp och
skratten är nära.

TEXT: BERITH NILSSON

- Det är stimulerande att arbeta här!
Jag är nog inte gjord för att sitta
still. Att vara här tycker jag är
prima! svarar Anettie på frågan hur
det är att hjälpa till i butiken.
-  Att träffa alla människor - både
kunder och medarbetare, är helt
enkelt roligt! stryker hon under.
Agneta instämmer. Även hon tycker
om att arbeta i butiken och på
lagret, där varorna kommer in:
- Det är så roligt att packa upp alla
saker och även att se att det finns
kunder till nästan varje sak! förklarar
hon.
Anettie, som oftast är ute i butiken
poängterar kontakten med
kunderna:
- En del kunder kommer så
regelbundet att man nästan saknar
dem när de inte kommer. Det blir
liksom tomt när de inte dyker upp!
säger hon med ett varmt leende.

Att ge sin tid ger mycket tillbaka
Anettie började som volontär några
år efter att hon fått gå från jobbet
på Eriksson Cables, där hon
arbetade på fabriksgolvet under
många år.

- Att arbeta här i HTLI Secondhand
är som att få arbeta med sin hobby,
säger Anettie, som gillar inredning.
- Som pensionär kanske man inte har
samma möjligheter ekonomiskt som
tidigare, men man kan ju ge desto
mer av sin tid!

En vän blev första kontakten
Både Agneta och Anettie började
arbeta på HTLI tack vare att en vän
berättat om HTLI:s arbete: Agnetas
engageman började i och med att
hon sjunger i

samma
kör

som

Renée,
volontär i
HTLI. För
Anettie var det i
och med ett
lunchbesök hos en
gammal arbetskamrat,
som börjat som volontär på HTLI.
Det tog inte lång tid innan Anettie
började som volontär en gång i
veckan på den då nystartade HTLI-
butiken på Håstaholmen.
-  Så småningom blev det två dagar.
Då vi gillar att arbeta tillsammans
jag och Ingrid, så bokade vi in oss så

att vi alltid jobbade samma dagar -
måndagar och fredagar, berättar
Anettie om starten för sitt
engagemang, vilket ökat mer och
mer, till att bli en självklar del av
livet:
- Till en början var det ju en
omställning hemma att sätta igång
med att arbeta igen, efter att ha
varit avtalspensionär ett tag. Sen
har det bara ökat. Nu, sen vi kommit
till vår nya butik på Granebovägen,
arbetar jag oftast flera dagar i
veckan!

Ökad inspiration med åren
Även för Agneta har inspirationen
och engagemanget ökat med åren.
Det som började med  att komma
och göra en insats någon gång då
och då, är nu uppe i tre hela dagar i

veckan.
- Det är så omväxlande att

arbeta här! Och det är alltid
något nytt, förklarar
Agneta.

Att göra något som är både
roligt och betydelsefullt -

dels för egen del, men även
att det betyder något för

andra, är en stor plusfaktor för
dem båda.
- Jag känner att jag gör en insats för
något viktigt, samtidigt som jag trivs
och träffar nya människor! förklarar
Agneta, och Anettie instämmer:
- Att vara volontär här är roligt och
samtidigt meningsfullt, både för
andra och för mig själv.

HJÄLPER TILL MED GLÄDJE!

INTERVJUN

Agneta och Anettie

”Att vara volontär
här är roligt och

samtidigt meningsfullt,
både för andra och för

mig själv”.
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Dana och Iuli är de som arbetar
med den dagliga verksamheten i
det glatt gulmålade huset Casa De
Copii Tabita (Barnens hus Tabita)
i staden Reghin i Rumänien.

Iuli, som är köksansvarig arbetar
passionerat med både mattillagning
och barn:
- Barnen älskar henne och hon
lägger verkligen ner kärlek i
matlagningen och i det lilla extra
som den dagliga efterrätten ger,
konstatserar Dorin, som är ansvarig
för verksamheten.
Iuli är inte bara ansvarig för köket,
hon hjälper även barnen med
läxläsningen. Hon är gift och har två
söner, 13 och 21 år.

Till kollega i
huset har hon
Dana. Dana
arbetar på
Tabita sedan
i september
2018 där hon
vikarierar för
Anca, som
arbetat på

Tabita i sex år och som även hon
varit mycket uppskattad av barnen.
Ancas och nu Danas uppgifter är att
hjälpa till med läxor, anordna
aktiviteter så som pyssel, sport etc.
Dorins förhoppning är att
verksamheten ska kunna utökas och
att Dana ska kunna stanna kvar även
när Anca är tillbaka efter sina två år
av barnledighet.
- Dana älskar barnen. De vann

verkligen henne hjärta från dag ett,
även om det tog lite tid för henne att
vänja sig vid allt ljud och energi
barnen i huset har, konstaterar
Dorin.
Dana är gift och har två vuxna barn.

Attila är
pastor i
pingskyr
kan i
Reghin
samt vise
ordföra
nde för
Tabita
Associat

ion. Han är gift och har tre barn - två
flickor och en pojke. Attila är även
den som bär ansvaret för hela Hjälp
Till Liv Rumäniens arbete. På
Tabita-huset är han inblandad i
administrationssidan. I sin roll som
ansvarig för HTLR är han även den
man rådgör med när det gäller
frågor i verksamheten.

Petrisor är
brandman,
men kommer
regelbundet
för korta
samlingar
med barnen
där han talar
om olika
ämnen såsom
uppförande,

hur man ska agera i samhället med
mera. Han är gift och har fyra yngre
döttrar.

Dorin, även kallad Dodo av sina
vänner, har varit ordförande för
Tabita Association i två år och har
därigenom ansvaret för föreningens
verksamhet och ekonomi, även om
det mesta av hans tid går åt till att
vara chef vid en cykelfabriki
Reghin.  Dorin har tidigare arbetat
som volontär på Tabita vid dess start

och även varit anställd i
verksamheten under ett år (2007-
2008). Han är gift med Taby sedan
tre år.

MÖT MEDARBETARNA PÅ
HTLI BARNCENTER
Hjälp Till Liv International  har varit
huvudsponsor för dagcentret Tabita i
den lilla staden Reghin i Rumänien sedan
start och det är även HTLI som byggt själva
byggnaden verksamheten drivs i. Hit kommer
ett 25-tal barn varje dag för att få omvårdnad,
läxhjälp, mat och socialt stöd. Barnen kommer från utsatta och
fattiga familjer, som ofta har en romsk bakgrund. Centret drivs
av föreningen ”Tabita Assosiation” om arbetar i nära koppling
till pingstkyrkan i Reghin. Möt de som gör Tabitas arbete möjligt!

Anca

Attila & Pusha

Vi vill uttrycka vår varma
uppskattning till alla involverade i
detta viktiga arbete för de utsatta
barn som besöker Tabita. Vars och
ens insats gör en viktig skillnad för
barnen och deras framtid!

Petrisor

Dorin& Taby

GE EN GÅVA TILL TABITA!
SWISHA 123 9001157

MÄRK ”TABITA”
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 KLÄDER PÅ SECONDHAND?
Den största andelen av de kläder vi
i Sverige köper är tillverkade i länder
långt ifrån oss. Hela 90 % av våra
kläder tillverkas i Asien, där
klädindutrin ofta har dåliga
arbetsförhållanden. Textilarbetarnas
lön vanligtvis inte är mer än den
lagstadgade minimilönen i landet,
vilken tyvärr ofta är så låg att den
inte går att leva på.

BOMULL är ett av de sämsta
materialen ur ett
miljöperspektiv. Odling av
bomull är mycket vatten- och
kemikaliekrävande och kan
orsaka stora miljöproblem och
skada människor som arbetar
på bomullsfälten.

Alternativ: Ekologisk bomull,
hampa och svensk ull.

FÄRGERNA  som används
för att färga tyg är ofta
cancerframkallande. Då de är
gjorda för att behålla färgen och
inte brytas ner, bryts de inte
heller ner i miljön. Detta för
både miljön och för de
textilarbetare som kommer i
kontakt med färgerna dagligen.

SYNTETMATERIAL så
som polyester eller annan plast,
kan vid en enda tvätt släppa
ifrån sig över 700.000 pyttesmå
plastpartiklar. Polyester, akryl
och polyamid finns i allt från
träningskläder till klänningar
och varma tröjor. Partiklarna är
så små att reningsverken inte
kan fånga upp dem och de
hamnar till sist i sjöar och hav,
och så småningom i vårt
dricksvatten.

Visste du att?

Källa www.annaskemtvatt.com

”Både roligt& bra!”
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Begränsa din
användning av

syntetiska
material som

polyester, akryl,
polyamid och

nylon.

Handla i största
möjliga mån

kläder på second
hand.

Låna kläder
av dina
vänner!

Tänk kvalitet
före

kvantitet.

Laga när dina
kläder går sönder

istället för att
slänga.

Sy! Om och när
något känns

tråkigt, så ger du
kläderna nytt liv.
- Kanske kan en
tröja bli en kjol?

När du inte vill ha ditt plagg
längre, lämna det till en

Second hand-butik (helt och
rent) eller en

textilåtervinning (trasiga
kläder). Det gäller all textil så

som kläder, handdukar,
gardiner och andra tyger.

Vädra dina kläder och
tvätta dem bara när de

verkligen är lortiga. Enstaka
fläckar kan du ta bort för

hand i stället för att tvätta
hela plagget i maskin.

Tvätta gärna i lägre grader
och undvik torktumlaren.

 till dig som vill klä
dig miljövänligt!TIPS

Tipsen är hämtade från
www.medvetenkonsumtion.se
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1. Att handla på Secondhand håller nere
klädkontot

2. Du vet hur plagget håller formen efter tvätt
och användning. Ser det snyggt ut i använt
skick, kommer det förmodligen fortsätta att se
snyggt ut ett bra tag till!

3. Du har råd att köpa märken som annars
skulle ha dränerat din plånbok.

4. Tröttnar du på en outfit kan du utan dåligt
samvete rensa ur, lämna in på secondhand och
köpa nytt i ett slags personligt kretslopp.

5. Du slipper impregnera dig själv eller dina
barn med de värsta gifterna som följer med icke
GOTS-märkta* plagg eftersom det mesta redan
har tvättats och vädrats ur.

6. Second hand utvecklar din stil samtidigt som
det är är schysst mot miljön och din plånbok.

7. Du har inte, som vid köp av nya saker,
signalerat att det är dags att sätta igång en
process med nyproduktion någonstans i
världen. På så vis tvingas inget barn eller vuxen
jobba för (i bästa fall) minimilön eller oskyddat

hantera gifter bara för att du ska gå på fest eller
vill se skarp ut på jobbet.

8. Handlar du på en välgörenhetsbutik så har
du tillfört organisationen medel som går till
deras sociala verksamhet. Du har alltså hjälpt
en hemlös, en ensamstående förälder eller en
äldre person att få lite bättre livskvalitet. Plus att
att människor i behov av arbetsträning får en
chans att komma ut i arbetslivet.

9. Du har minskat ditt klimatavtryck väsentligt.
Om du handlar vart tionde plagg second hand
minskar du dina växthusgasutsläpp med 30 kilo
om året. Samma sak gäller om du använder ett
plagg nio månader längre: då minskar du
miljöbelastningen med 20-30% vardera för
koldioxid, vatten och avfall.

Nackdel: Det ska väl vara risken att förköpa sig.
Att din garderob växer oproportionerligt,
eftersom kläder är rätt kul. Men det går att
motverka.

* Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell
märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och

miljömässiga krav

Texten är en sammanfattning från www.annaskemtvätt.com

9 fördelar
och 1 nackdel med att köpa kläder Secondhand.
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2,3 vs 1,8 procent
2016-2017

22 vs 10,9 procent
2007-2018

Prisökning vs hushållens konsumtionsökning

SVENSKEN KONSUMERAR ALLT MER
Konsumentrapporten 2018 visar att svensken
stadigt konsumerar allt mer. Jämfört med år
2007 har konsumtionen ökat med 10.9 procent
och hushållens totala konsumtion 2017 låg på
1 978 miljarder kronor. Mest har hushållens
konsumtion i utlandet, samt utländsk
konsumion i Sverige ökat.

Hushållens konsumtion efter ändamål 2018 i procent
exkl svensk konsumtion i utlandet och utländsk konsumtion i Sverige.

Konsumtionsrapporten 2018 Sammanfattar och analyserar
hushållens privata konsumtion i Sverige under 2017.
Rapporten är publicerad av Centrum för konsumtions-
vetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. …& hit går pengarna

Källa: SCB

SWISHA EN GÅVA
TILL HTLI

BISTÅNDSHJÄLP

Festus Famurewa har fått
stipendium för att åka komma till
Sverige från Nigeria för att studera.
Han har tidigare en utbildning i
ekonomi från hemlandet, men är nu
här för att studera till socionom i
Gävle. Hans önskan är att kunna
hjälpa människor till ett bättre liv.

I socionomutbildningen ingår att
studera hur olika humanitära

organisationer arbetar, varför han
kontaktade Hjälp Till Liv för att
studera hur vi som organisation
arbetar och för att lära sig av
arbetet inför sin framtida
yrkesverksamhet.

Festus har varit på plats under ett
par dagar i veckan under fem
veckor i maj-juni.Festus vill lära sig mer om hur Hjälp Till

Liv arbetar för att hjälpa utsatta.

FESTUS STUDERAR HTLI ARBETE
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NU STARTAR VI CAFÉ PÅ ALLVAR!
Det har sedan start funnits ett provisoriskt café i Hjälp Till
Livs Secondhandbutik. Nu startar vi på allvar och kommer att
servera husets egna bakverk samt lättare luncher, såsom
soppa, pajer och våfflor. Hjärtligt välkommen in och njut i
Café Granebo!

F rida Strandberg sitter med en kopp kaffe,
en virkning och några böcker en helt
vanlig måndag i Hjälp Till Livs Butikscafé.
- Det är första gången jag är här, sen ni

flyttade butiken från Håstaholmen. Det är verkligen
trevligt här! Jag tycker det är så mysigt med såna här
ställen, säger hon och berättar att hon tycker om att
sitta och virka för att fördriva tiden.

Vem vet? Kanske
hittar du även
hittar något

vackert porslin när
du är i butiken!

GRANEBOCafé

Lättare lunch
kl 11-15

TOAST



 950 KVM FYND!
Hjälp Till Liv Secondhand & Café

I HTLI Secondhandbutik  kan du
hitta din egen stil. Blanda och
ge - välj och vraka! Plånboken

tar minimal skada och fantasin kan få
fritt utflöde!

Här både hittar och skapar du
historia. Prylar, möbler och kläder
byter ägare, berättar om svunnen tid
och skapar nya drömmar.

Här kan du handla med hjärtat varmt
- all vinst går direkt till hjälp åt
fattiga.

Här kan du även möta vänner, ta en
fika eller bara prata om alla
intressanta saker du hittar. Ingen
stress; miljön mår bra och du med!

ADRESS: GRANEBOVÄGEN 3, HUDIKSVALL
OVANFÖR COOP, INTILL MEKONOMENBUTIKEN
TA BUSS 3 FRÅN CENTRUM. TELE 0650-56 01 00.

MÅ-FR 10.30-18 LÖ 10.30-15 SÖ & HELGDAG STÄNGT KÖKSMÖBLER & PORSLIN

STOR
KLÄDAVDELNING

VERKTYG
ÄLDRE TING

ANTIKVARIAT

HJÄLPMEDEL

MED MERA…
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ATT HANDLA SECONDHAND

- Ett
kärt
nöje!

Att handla Secondhand är inte bara som att gå
till en vanlig affär. Det är en plats för
äve ntyr, fantasi och

upptäckarlust! Du vet aldrig
vad som dyker upp i
butiken just dag;  vilken
typ av saker  eller vilken
årgång. Du kanske söker

en matta, men går ut med
en vas. Ett verktyg, men går ut

med en antikvitet.

På Hjälp Till Livs Secondhandbutik
har vi många stamkunder som har
det som ett rent nöje att gå hit och
upptäcka vad som ligger ute i

butiken just nu. - Eftersom vi med all
sannorlikhet har stans bredaste utbud som

 Kläder
 Möbler
 Böcker
 Antiktviteter
 Textilier
 Mattor
 Prydnad & porslin
 Köksartiklar
 Krukor & vaser
 Hjälpmedel
 Tavlor & ramar
 Hobby & fritid
 Cyklar & reservdelar
 El och VVS
 Verktyg & snickeri
 Hyllor & upphängning
 LP, DVD & CD
 Radio, CD-spelare & TV
 Med mera…

I HJÄLP TILL LIV SECONDHANDBUTIK &
CAFÉ finns allt mellan himmel och jord;  tomatplantor,

verktyg, festklänningar, soffor och  mycket annat du knappt
visste fanns! Här kan du göra antikvitetsfynd eller helt enkelt
hitta något du behöver till ett billigt pris. Träffa vänner eller

få nya bekanta. Ja, kanske kommer du in för ett hitta en skruv,
men går ut med en ny vän? Här kan allt hända!

-Välkommen in!

Granebo
     Hudiksvall

 Man vet
aldrig vad som

dyker upp.
Överraskningar

varje dag!

TAVLOR & KONST



Bilverkstad
0650-54 07 00 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.se

Vi kan släcka dina tvåor! Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall

I HTLI NYHETSFORUM
& stöd Hjälp Till Livs hjälparbete
Prisnivå: En åttondelssida går på 900
kr/nr, tar du fyra nummer får du en gratis!
Kontakta oss på info@htli.org eller
tele 076 850 35 82
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GRATTIS!
Den här gåvan ger

någon ett bättre liv

GÅVOKORT

GÅVOKORTET I TIDNINGEN Klipp ut & vik gåvokortet på nästa sida och ge din vän kortet, samtidigt
som du skickar in en gåva till HTLI.

BESTÄLL ETT SPECIALGJORT MINNES- ELLER GRATULATIONSKORT av HTLI:s medarbetare
Renée Westrin, som då gör ett personligt designat  minnes- eller gratulationskort. Korten dekoreras med
ett av Renées egna foton och utformas enligt givarens önskemål. Mottagaren uppmärksammas via en text
på kortet om att en gåva har sänts till HTLI. För info och beställning kontakta Renée på 070-213 87 71 eller
reneewestrin@live.se

PRESENTKORT att använda i vår secondhandbutik på Granebovägen 3 i Hudiksvall och vid inköp av
bokbeställningar och dylikt. Du kan köpa presentkortet i butiken, alternativt skicka in summan du vill ge
bort, samt 10 kr i porto. Märk ”Presentkort”. Maila eller ring oss för att ge adressen du vill att kortet ska
skickas till. Kortet skickas efter inkommen betalning. All vinst i butiken går till HTLI biståndshjälp, liksom all
vinst vid bokförsäljning.

SKICKA GÅVAN/BETALNINGEN HIT: pg 900115-7 eller swisha 123 900 11 57. Ge sedan din vä�n ett
gåvokort, som bevis på den gåva du gett till HTLI biståndshjälp!

Ge bort ett present- eller gåvokort!
Gratulera din vän genom att ge ett present- eller gåvokort till HTLI biståndshjälp. Så här gör du:
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G�a�is!

EN GÅVA HAR SKICKATS TILL FÖRMÅN
FÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONALS
HJÄLPARBETE BLAND FATTIGA.

Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!

● Trevlig och kunnig
personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com
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Babypaketen
mottas tacksamt av
hälsocentrets
personal, för
utdelning till
nyförlossade
mammor

Under Hjälp Till Livs försorg tog under
våren Yeber Widarsson med sig ett antal
babypaket till Gerji health Center i Addis
Abeba, i samband med en privatresa till
Etiopen.

Paketen innehåller filtar, kläder etc och är ämnade
att delas ut till fattiga nyförlösta mammor, så att
de har de grundläggande saker de behöver för sitt
nyfödda barn. De eftertraktade paketen mottogs
uppskattande av vårdcentret och barnmorskorna,
som är noga med att dela ut dem så att de blir till
maximal nytta.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla fantastiska
kvinnor som gör dessa babypaket: Kvinnor på
orter som Arnön, Timrå med flera ställen. De
träffas regelbundet och stickar och syr babypaket,
som de sedan skänker till HTLI för
vidarebefodran. Även privatpersoner sänder paket.
Här vill vi speciellt nämna Greta Sundberg från
Piteå, som flitigt i åratal skickat paket efter paket
med fina hemstickade kläder och filtar.

Ett varmt tack til
alla er som sytt och
stickat  från Gerji
Health Center för
alla babypaket!

Har du tänkt på att bli

volontär?
Maila info@htli.org eller
ring 0650-56 01 00



Tandläkarhuset
Bankgränd 2
824 43  Hudiksvall

Legitimerade tandläkare (från vänster): Urban Englund, Andreas
Bäckgren, Kerstin Englund, Jessi Barka och Göran Jonsson.

Tel 0650-181 50
Fax 0650-181 59
info@tandhuset.se
www.tandhuset.se
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Barnens sida

Gör snälla och
uppmuntrande stenar!
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LITE VÄL MYCKET GRÄSMATTA ATT KLIPPA?
Var lugn. Omtanken hjälper dig med det och mycket annat!

Tack för snabbt och
välgjort arbete idag,

grusskottning och rensning
med mera i ett huj! Och vilka
trevliga killar dessutom!

● Gräsklippning och enklare trädgårdsarbeten
● Fönsterputs
● Veckostäd, storstäd & flyttstäd
● Flytthjälp
● Tömning av bostad, förråd mm
● Städning av dödsbo
● ”All inclusive” - ta med dig det du vill ha, resten sköter vi!
● Enklare ROT-arbeten (snickeri,  stenläggning, målning etc)
● Och en hel massa annat... Tele 076 850 35 82  www.facebook.com/omtankenhudik

Mycket bra och
snabb hjälp,

dessutom trevligare. Blir det
en slant över så blir det ju
hjälp till andra!! Kan det bli
bättre? Tror inte det.

Väldigt fint utfört arbete
samt fin service.

- Det var nice att vara här, säger Isak 15
år, som fixade en egen praktik på HTLI

Isak Forslund-Vijk är 15 år och går i
nian i Huddinge, Stockholm. Över
påsklovet var han uppe och hälsade
på pappa, som bor i Näsviken.
Egentligen var han ute och kollade
efter sommarjobb, när han tog och
gjorde en titt in på HTLI
Secondhand.
- Jag var in här i butiken och
kollade lite med farsan, då jag
frågade om jag kunde praktisera
lite, när pappa var på jobbet. Och
det fick jag, förklarar han.
Isak, som är en arbetsvillig själ, har

varit på Hjälp Till Liv i två dagar,
och har under tiden fått prova på lite
av varje:
- Jag har hjälpt till med att tömma
lägenheter, flytta möbler och fixa
ordning saker i butiken. Det har
varit nice! säger Isak.
 Till hösten planerar Isak att
antingen gå på Restaurangprogram
eller en finsnickerilinje, men att få
prova på att jobba, var positivt:
- Det har varit roligt att få uppleva
att få jobba på ett ställe,
sammanfattar Isak dagarna på HTLI.

15-ÅRIGE ISAK GJORDE SKOLPRAKTIK PÅ HTLI
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Du är VÄL stödmedlem i Hjälp Till Liv International?



Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17
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Urban Englund
Leg Tandläkare

ETT AV HÄSINGLANDS
STÖRSTA GOLVFÖRETAG

Rönningevägen 5, Hudiksvall  0650-177 60
www.jannes-golv.se
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Uppskattar du HTLI:s arbete?
Genom att bli stödmedlem
hjälper du oss att hjälpa fler!
Du får även vår
föreningstidning, NyhetsForum
fyra gånger per år.

Anmäl dig genom  talongen på
nedan eller till info@htli.org,
alt ring 0650-56 01 00. Du kan
även swischa  250 kr till 123
9001157 och skriva ”Ny
stödmedlem”

BLI HTLI
STÖDMEDLEM

Du kan anmäla dig här eller via e-post info@htli.org, alt swisha 123 9001157, märk: stödmedlem, månadsgivare eller fadder

Ev. Idnr __________
För dig som är stödmedlem, men vill bli
fadder eller månatlig givare. ID-numret
finner du som fått tidningen postad till
dig, på försättssidan av tidningen.
Hittar du det inte, så lämna denna rad
oskriven.

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _

JA! Jag godkänner att Hjälp Till Liv International lagrar mina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, GDPR.X

ANMÄLAN SOM FADDER & STÖDMEDLEM

Jag vill bli HTLI-fadder och vill ge ca _______ kr/månaden (HTLI kontaktar dig om exakt summa)
Jag vill bli fadder för…

□ ett barn: □ 0-3 år □ 4-7 år □8-12 år □ 13-18 år
□ en student
□ en äldre (pensionär, sjuk etc)
□ en tiggarfamilj
□ HTLI kan välja åt mig

(Kryssa)
Önskemål om kön: □ flicka/kvinna □ pojke/man □ spelar ingen roll

Önskemål om land: □ Rumänien □ Bulgarien □ Ryssland
□ Afghanistan □ Lettland □ Litauen
□ Etiopien □ Det spelar ingen roll

Jag vill bli HTLI-stödmedlem!
Stödmedlemsavgift: 250 kr/år och person(Kryssa)

Jag vill bli HTLI-månadsgivare
□ 300 kr □ 200 kr □ 100 kr □ 50 kr □ Valfri summa: ________ kr/månad(Kryssa)

SKICKAS TILL Hjälp Till Liv International
Granebovägen 3, S-824 31  Hudiksvall

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!
216 sidor, hård pärm & många bilder.

Pris 200 kr + porto 20 kr Beställ på E-post info@htli.org, tele 0650-56 01 00 eller swisha 220 kr, märk ”Allans bok”

BOK: ”Händelser på vägen”
EN LEVNADSSKILDRING AV ALLAN WIDARSSON, INITIATIVTAGARE TILL OCH ORDFÖRANDE FÖR HTLI

All vinst går till bistånd!
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PRIVATPERSONER SE HIT!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och
”Dagens Anagram” och få korsorden direkt till er e-post.
Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner”
för att beställa. Betala med swish, bankkort eller faktura.
Varje fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och
skriver ut. Skicka gärna in det lösta korsordet till oss för att
medverka i vinstdragningen.
FÖRETAG SE HIT!
Vi konstruerar och skräddarsyr korsord för Er speciella genre.
Korsordet har länge haft en självklar plats i många tidningar
och trycksaker. Vi specialdesignar gärna korsord till tidningar,
företag och föreningar. I reklamblad på mässor och events
passar det perfekt med ett korsord som marknadsföring.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Underhållande

korsord
för privatpersoner

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

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se

GRATTIS TILL VÅRA KRYSSVINNARE!
Ragni Stadin  Bjuråker
Inger Sundstren Hudiksvall
Birgitta Norling Hudiksvall
Gerd Eriksson Orsa

LÖSNING TILL HJÄLPKRYSSET
HTLI Nyhetsforum nr 1 2019

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14

● SKOG OCH TRÄDGÅRD
● ATV & SNÖSKOTER
● SLÄPVAGNAR

● HÄST & LANTBRUK

● FODER & STALLSTRÖ
● JAKT & FRITID
● ELSTÄNGSEL & STOLPAR
● ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICEVERKSTAD

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682
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PS! Ett fel smög sig in i korsordet ovan (det ska vara
LINTOTT - inte LINTTOT). Detta har dock tagits hänsyn till
vid rättningen av insända korsord.
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Hjälpkrysset

 Skicka in din lösning - vinn bok, CD eller lotter!

Namn

Adress

Telefon

ID-nr alt. personnr.
(Idnr finns på inbetalningskorett, om du som fått din tidning via posten)

HJÄLPKRYSSET NF nr 2 2019 De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson,
värde 200 kr
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Presentkort i HTLI Secondhandbutik 150 kr

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 23 juli 2019. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Granebovägen 3b, 824 31 Hudiksvall
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VILL DU OCKSÅ UPPMÄRKSAMMA NÅGON?

Väst �a  Tul lgatan
824  30  Hudiksva l l
Te le  0650-3 19  00

Öppet
Må,  On-Fre  1 1 - 17
Lör  10- 14

Café & Secondhand  Missions- & Biståndsbutik

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

www.hastaholmen.com

Tack för
förtroendet!
Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

reneewestrin@live.se
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TESTAMENTERA FÖR LIVET!

En gåva har sänts till Hjälp till Liv för att fira
dessa jubilarer

Änglamark

Till Minne
En minnesgåva har sänts till
Hjälp Till Liv till förmån för
arbetet för behövande.

Elving Nyberg  Hudiksvall
Karl-Erik Fredriksson  Hudiksvall
Mona Bjurkvist  Hudiksvall
Agneta Nordin  Hudiksvall
Eskil Borgström  Hudiksvall
Marianne Olsson  Hudiksvall
Reidar Danielsson  Hudiksvall
Tora Engström  Hudiksvall
Sten Thurell  Hudiksvall
Margot Törnkvist  Rogsta
Britt-Marie Hassel  Bergsjö
Algot Mill  Harmånger
Rita Skoglöv  Indal

Vi gratulerar!
En gåva har sänts till Hjälp Till Liv

för att fira dessa jubilarer

May Fransson  90 år  Järvsö
Maj-Brill Tjärning  90 år  Gunnarskog
Inger Sylvén  85 år  Gunnarskog
Eva Löf  83 år  Farsta
Elvy Bergman  80 år  Gnarp
Solveigh Mattsson  75 år  Rogsta
Jenny Norell  75 år  Forsa
Siv Karlsson  75 år  Tibro
Birgitta Gustavsson  75 år  Gunnarskog
Sirpa Aho  75 år  Njurunda
Birgitta Andersson  65 år  Karlskoga
Per-Yngve Andersson  65 år  Karlskoga
Roger Sylvén  60 år  Arvika
Margareta Sandström  60 år  Karlstad

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden den gröna

Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm
Leka tittut mellan blommande grenar

Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm
Låt fiskar simma bland bryggor och stenar

Sluta att utrota skogarnas alla djur!

Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar I vår natur

Brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden den gröna

Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna

Genom att testamentera en
gåva Hjälp till Livs hjälp-
verksamhet, ger du någon
annan ett bättre liv!

För mer info kontakta med Allan eller Anna-Lena på
info@htli.org eller tele 0650-56 01 00, alt. 070-536 04 31.

EvertTaube
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GÄSTKRÖNIKAN AV SOPHIE KNAPP

Numera är jag van ”secondhandare”
Second Hand, eller Vintage för den
delen, är ord som numer ligger på
mångas läppar. Konsumenter av
kläder i dagens samhälle skäms inte
längre över att säga att man har köpt
något begagnat eller återvunnet.

Genom att lyfta fram ett viktigt budskap
om mode – och hållbarhet bar Alice Bah
Kuhnke vid fjolårets Nobelfest en klänning
gjord av Stockholmarnas avlagda kläder.
Den var designad av Remake, Stockholms
Stadsmissions eget mode- och
designmärke. Klänningen var sydd av
gamla sidenskjortor som färgats grå. Ur ett
miljömässigt perspektiv är det idag få som
ifrågasätter huruvida second handkläder är
ett bättre alternativ än vad nytillverkade
kläder är. Vi lever idag i ett samhälle där
ekologiska produkter är på stark
frammarsch, där gemene kvinna och man
källsorterar och där elbilar är den
miljömedvetna vännens val.

Vissa har bestämt sig för att inte köpa
några nya plagg, för att värna om miljön,
och då kommer de till secondhand
butikerna. Jag har en kompis som deltog i
ett projekt som innebär att hon inte fick
köpa nyproducerade kläder under sex
månader utan istället fokusera på second
hand, remake och så vidare, insikten av att
hon dagligen var omgiven av
konsumtionsuppmaningar var
skrämmande.

Trots alla otroliga fördelar finns det folk
som säger det är ju så äckligt, man kan inte
veta var plagget har varit. Det är såklart
sant men nackdelarna är ingenting i
jämförelse med fördelarna.

Mitt intresse för second hand började på
gymnasiet. Besök på Emmaus eller

Myrorna i Stockholm var alltid ett måste.
Det var spännande att se blandningen av
färger, mönster, modeller och material.
Helt olikt de traditionella butikerna
dignade klädställningarna med plagg och
det var trångt i butikerna. Det blev en
utmaning att hitta det som skulle kunna bli
ett nytt bärbart plagg att ta med hem till
Hudik. Det krävdes teknik och
engagemang. Numera är jag en van
”Secondhandare”, jag har kunnat utveckla
en egen stil genom att kombinera plagg jag
tycker om, det har dessutom inte kostat mig
mycket alls. Jag handlar idag till mig och
mina barn, till olika projekt och
produktioner. Som kostymör vid
teaterproduktioner har second hand varit
ovärderligt.

När jag idag bläddrar bland plagg blir
jag nyfiken över vem som burit plagget och
i vilka sammanhang. Är det inte fantastiskt
att det som en gång var så värdefullt för
någon kan få värde för någon annan, nu så
här i efterhand? Och är det inte så mycket
roligare att handla smycken, accessoarer,
kläder där det inte hänger 20 exakt
likadana? Nästa
gång du suktar
efter ett nytt
plagg, ta dig till
en second hand-
butik, kolla runt
och du kommer
bli förvånad över
det fantastiska
utbudet.
Dessutom
kommer du
spara på
miljön.

HJÄLP TILL LIV
I SIFFROR

Ca 450 fadderbarn,
studenter och vuxna

får månatligt stöd
ca 1300

fadderbarn/vuxna
genom åren
ca 20 (fd)

tiggarfamiljer får
regelbunden hjälp

Ca 700
stödmedlemmar
Ca 500 faddrar

26 år av
hjälpsändingar och

volontärbaserad
hjälpverksamhet

18 år av
fadderverksamhet
4 eller fler hjälp-
sändningar per år

2600 ton
hjälpsändningar totalt

sedan start.
1 dagcenter i

Rumänien (Tabita),
med ett 25-tal barn.

1 stöd till projektering
av lettisk lägergård
1 secondhandaffär

som täcker
kostna<derna för

Dagcentret och ett
antal fadderbarn.
Ca 65 procent av

butiksinkomsterna,
dvs all vinst går till

behövande
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