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Ett glas mjölk

Från min vän Rune Modin
fick jag denna verklighetsskildring. Jag återger den
därför att jag genast kände
hur väl den visar hur vi bör
förhålla oss till varandra.
En fattig pojke var tvungen
att sälja saker från dörr till
dörr för att få ihop pengar till
sin skolgång. Den här
speciella dagen hade han
bara 70 öre och han var
hungrig. Han beslöt sig för
att vid nästa hus fråga om
han kunde få något att äta.
Men när en ung vacker
kvinna öppnade dörren blev
han nervös.
I stället för att fråga om ett
mål mat bad han om ett glas
vatten.
Hon tyckte han såg hungrig
ut så hon gav honom ett stort
glas mjölk i stället.
Han drack mjölken sakta
och frågade sedan:" Hur
mycket är jag skyldig dig?"
"Du är inte skyldig mig något
alls", svarade hon. "Min
mamma har lärt mig att
aldrig ta emot betalning för
en vänlig handling".
Han sade:" "Hjärtligt tack då.

av att veta vem
hon var. Genast
reste han sig
och klädd i sin
vita doktorsrock
skyndade han
sig till hennes
rum på sjukhuset.
Han kände genast igen
henne. Han återvände till
konsultationsrummet och
beslutade sig för att göra
allt han kunde för att rädda
hennes liv. Från den dagen
ägnade han stor uppmärksamhet åt hennes fall.
Efter en lång kamp var
striden vunnen.
Dr. Kelly begärde att få
kolla sjukhusräkningen.
Han läste igenom den och
skrev sedan någonting
längst ner på räkningen.
Sedan sändes räkningen
till hennes rum.
Hon kände sig rädd för att
titta på räkningen för hon
var säker på att det skulle
ta resten av hennes liv att
kunna betala den. Slutligen
vågade hon ta en titt på
den.
Men det var något som
upptog hennes uppmärksamhet. Det stod något
längst ner på räkningen.
Hon läste följande ord..."
"Fullt betald med ett glas
mjölk”. (Underteckat) Dr.
Howard Kelly.
Glädjetårar strömmade
nedför hennes kinder när
hon lycklig bad: "Tack gode
Gud för att din kärlek sprids
genom människors hjärta
och händer”.
Ordspråket säger ungefär
så här: Bröd som kastas i
vattnet kommer tillbaka till
dig.
Det goda du gör idag
kommer förmodligen att
gynna dig eller någon du
älskar, när du minst anar
det. Om du aldrig ser att din
gärning ger dig själv några
speciella förmåner så har
du i alla fall gjort världen
något bättre - och trots allt,
är det inte det som är
meningen med livet?

.

När Howard Kelly lämnade
huset kände han sig inte
bara fysiskt starkare utan
även hans tro på Gud och
människor hade också blivit
starkare. Han hade varit
nära att ge upp.
Många år senare blev
samma unga kvinna allvarligt sjuk. Hennes doktor
kunde inte hjälpa henne.
Slutligen blev hon skickad till
ett större sjukhus där man
hade tillgång till specialister,
som kunde ge henne en
diagnos och förhoppningsvis kunna sätta in rätt
behandling.
Doktor Howard Kelly kallades till konsultationen. När
han hörde varifån kvinnan
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så kändes det helt
Mitt starkaste intryck från Rumänien
hämtar jag från besöket av Fadder
familjen. Det var för mig ett konkret
exempel på att man kan göra skillnad.
Det faktum att familjen nu kunnat köpa
jorden de brukar är ett steg i rätt
riktning, och man kunde se hopp om
att dotterns ambitioner om att bli en
läkare faktiskt kan
slå in, hon behöver
inte stanna hemma
och hjälpa sina
föräldrar - de
kommer kunna
klara sig själva!
Sofi Eriksson,
Hudiksvall
Min resa till Rumänien
När vi först började samla in pengarna
till det planerade lägret vi skulle hålla i
Rumänien så tänkte man inte så
mycket på hur det var i Reghin och på
Barnens Hus. Men när vi sedan
började planera datum vi skulle åka på
och det kom allt närmare började man
tänka mer och mer. Hur såg det ut där
nere? Var barnen snälla? Hur skulle vi
kommunicera? Många tankar om hur
allt var blev det innan vi väl var
framme.

otroligt att vara där och det var inte
alls som man tänkt sig. Det jag slogs
av var att det var så fint där, vilket
egentligen inte är så konstigt då det i
princip är nybyggt. Men alldeles
bredvid barnhemmet bodde många
fattiga och man började förstå hur
verkligheten var där nere.
Att sedan få träffa barnen var en
upplevelse. Alla var så vänliga och
snälla och glada att se oss. Vi fick
känna oss väldigt välkomna och även
fast vi inte förstod vad de så då vi inte
hade någon som kunde översätta i
närheten så kunde vi på något sätt
kommunicera och leka med dem.
Under lägrets gång var det för det
mesta roligt men ibland lite tufft. Jag
tyckte det var jobbigt att höra hur
barnen hade det hemma och hur lite
mat de fick. Det var så att jag kände
mig skyldig för att jag har det så
otroligt bra hemma och ändå klagar.
Något jag reagerade väldigt starkt på
var när Simona, hon som har hand
om barnhemmet, sa att hon skämdes
för att barnen åt så mycket. Varför ska
man skämmas när ett barn äter så att
det blir mätt? Jag kunde inte riktigt
förstå. Varför gå och vara hungrig när
vi hade så mycket mat?
Lägerdagarna var fyllda av liv, skratt
och glada miner men ändå undrade vi

ibland om det
verkligen var uppskattat att vi kom
ner och gjorde
detta för barnen. Det fick jag dock
bekräftat för mig då Dumetru, Simonas
pappa, höll ett avskeds tal för oss innan
vi skulle lämna Reghin och åka hem.
Han var så tacksam att det kom tårar ur
ögonen på honom och det märktes att
han verkligen talade från sitt hjärta. Att
få höra detta kändes så otroligt bra. Att
få veta att man var uppskattad och att
det man gjort för dem verkligen hade
gjort en skillnad. Detta fick mig även att
inse att jag som ensam person faktiskt
kan göra skillnad och hjälpa till. Därför
vill jag gärna åka tillbaka till Rumänien
och även hjälpa till med verksamheter
här hemma.
Även om jag som ensam person inte
kan rädda hela världen så kan jag
fortfarande göra skillnad i någons liv.
Vi som har det så bra här i Sverige,
varför inte hjälpa
dem som inte har det
lika bra? Att åka på
den här resan har
varit en av de största
upplevelserna i mitt
liv. Alla kan göra
skillnad!
Lina Sjölin,
Hudiksvall
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Lägerområdet “Oasen” har nu
tagits i bruk. Ja, det vill säga bara
marken ännu så länge. Ännu finns
inga permanenta byggnader på
området.
Lägerplatsen ligger
mycket naturskönt vid en mindre
insjö med fint vatten. Så vi önskar
redan nu köpa ytterligare mark
från närliggande fastigheter.
Av erfarenhet från svenska lägergårdar vet vi att det är viktigt att
från början skaffa tillräckligt med
mark, så att framtida utökning inte
blir omöjlig att utföra.
Det finns tyvärr en hel del byråkratiskt krångel kvar att lösa. Bland
annat måste marken typas om från
skogsmark till byggnadsmark.

Ett provisoriskt kök med militärspisar och en matsal med plats för 70
gäster har fungerat mycket väl under alla sex lägren.
Foto Allan Widarsson

Det var här vi lärde oss skillnaden
på en optimist och byråkrat.
- En optimist gör det omöjliga
möjligt medan en byråkrat gör det
möjliga omöjligt.
Men trots motgångar har sex
läger för ca: 350 ungdomar
genomförts under sommaren. Ja ett av lägren var
faktiskt ett familjeläger där
även äldre deltog. Syftet
med verksamheten är ju att
familjer ska få en plats för vila
och rekration.
Men denna sommar har
lägren genomförts med alla
deltagare boende i tält.

Här är det tummen upp för servicen.
Foto Allan Widarsson

Det fanns totalt 12 st militärtält samt ett större
partytält som fungerade
som matsal med plats för
70 gäster.
Köket med vedeldade
kokare var inkvarterat i två
mindre tält.

Tallskogens lägre grenverk hade omsorgfullt rensats
bort så att man lätt kunde huka sig ned och räkna till 12
militärtält
Foto Allan Widarsson

4

Från ett 8 meters djupt borrhål i
sandåsen fick vi upp fint dricksvatten. För dusch och tvätt användes sjövatten som pumpades upp i
två tankar om vardera tusen liter.
Foto Allan Widarsson

De provisoriksa tvättrummen, ett för damer och ett för
herrar, var utrustade med mycket fina tvätthoar och
duschar. För att få ett någorlunda varm vatten, hade
man monterat
tankar på 1000 liter ovanför
barackerna som sedan fylldes med vatten från sjön.
Sen var det självtryck ner till tvättrummen. En mycket
enkel och väl fungerande anordning.
Foto Allan Widarsson

En hoppborg och wolleybollplan utgjorde en av ungdomarTvå vedeldade matkokare, inköpta från
nas gemensamma aktiviteter. För många var hoppborgen en
försvaret, gjorde tjänst i det provisoriska
helt ny upplevelse.
köket. Kokarna fick mycket goda vitsord.
Foto Allan Widarsson
Foto Allan Widarsson

Man kan tro att kökspersonalen var
något understimulerade på lekfronten eftersom de med stor
glädje okuperade de gungor som
monterats upp för barnen.
Foto Allan Widarsson

Området har fått en fantastisk strand. För att ordna detta har man
fraktat bort ca: 200 lass med vass och dy och ersatt det med sand från
ett närligande sandtag.
Foto Allan Widarsson

Oasen är ett stort projekt. Det behövs
mycket pengar. Det kommer att ta
flera år innan allt är på plats. Det är
många organisationer och kyrkor som
måste hjälpas åt.
Här planeras stugor med 340 bäddar
och en samlingssal för c.a 150
personer. Detta rekreationscenter
ska vara öppet för alla. Med alla
menas att även den fattigaste ska
kunna ta in där. Vilsna rastlösa
ungdomar från närliggande städer
ska få tillfälle till en ny positiv
upplevelse.
En av deltagarna i familjelägret kom
för att stanna en dag, men blev kvar
hela veckan. Han sa att han varit på
många campingar både i Sverige och
andra länder men aldrig upplevt en
sådan skön atmosfär.
Detta rekreationscenter ska utvecklas till att bli en verklig oas för de
människor som kommer hit. En plats
för vila och återhämtning.
Platsen för Oasen ligger i Latgale-

Naturligvis hade man lägerbål på kvällen, där man samlades
för att sjunga och lyssna till visa ord om livets olika skiften.
Foto Allan Widarsson

området där arbetslösheten är
stor och många familjers
förmåga till försörjning är starkt
nedsatt. Missbruk är vanligt.
Ungdomar kommer i kläm och
kriminalitet är vanligt. Vi
hoppas att denna Oas ska
rädda många från undergång.
Allan Widarsson

Därför ber vi dig, Du som har
ekonomiska förutsättningar
att bidra till detta projekt - låt
din rikliga gåva bli till ett
bestående värde för framtiden och till hjälp för många
sargade och vilsna familjer
och ungdomar.
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Hjälparbetare i det tysta
Karin Fantenberg, Solbacka
Hudiksvall är en av de många
kvinnor som under lång tid använt
sin tid att arbeta i det tysta med
insamling av kläder, dockor mm. Det
kan vara kläder som kvarlämnats på
skolor med flera ställen och som
ingen velat kännas vid men som hon
tagit hand om och gjort dem
användbara. Hon tvättar, reparerar
och stickar själv kläder till dockor
som hon fått. Det har blivit något av
hennes hobby
Karins kärlek till fattiga barn började
för mer än 10 år sedan då hon
skickade kläder mm genom en
väninna i Bollnäs som hade
fadderbarn i Lettland. När hennes
väninna inte längre orkade sände
hon sitt bidrag av insamlade kläder
till ett insamlingsställe i Söderhamn.
När det tog slut har Karin på senare
år fortsatt sitt hjälparbete genom
”Birgittahjälpen” som numera
sorterar under Hjälp till liv
International
När jag besökte Karin för att hämta
kartonger stod hon som ett enda
stort leende inne i sitt lilla garage
och intill sin lilla pärla till bil av modell
”ä” samt ett 15-tal kartonger som
hon ville skicka. Samtidigt visade
hon de dockor som hon fått av barn
och som hon stickat kläder till.

Karin har ofta famnen full med något hon ska skicka vidare.
Foto Arnold Norberg
Dessa vill hon nu och lite senare
ska komma till några behövande
barn som inte är bortskämda
med leksaker.
Jag frågade Karin ”vad som
gjorde att hon höll på med allt
detta”. Svaret kom spontant: Det
är så roligt att på detta sätt få
bidra med det lilla man kan göra
och speciellt som ni genom Hjälp
till Liv International ser till att
gåvorna kommer direkt till de
verkligt behövande.

Med det svaret skildes vi för
denna gång samtidigt som hon
lämnade ett bidrag till frakten,
insamlat från goda vänner.
Karin är alltså en av många som
känt starkt för att på något sätt
hjälpa till. Det är vi på barnens
vägnar tacksamma för.
Arnold Norberg
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Vår faddeveksamhet expanderar.
Idag finns 324 barn, studenter och äldre fördelat
på 116 familjer, som vi hjälper eller fått hjälpa till ett
bättre liv. Vårt unika faddersystem gör det möjligt
att ha personlig kontakt med fadderbarnen. För
många har detta fungerat mycket bra, men det
finns även fall där man haft problem med
brevskrivandet. Nu vet vi att det ofta beror på att
familjen som får hjälp helt enkelt inte kan läsa och
srkiva. I sommar har vi därför i Rumänien satt in
extra hjälp där två studentflickor, som åker runt till
alla familjer för att hjälpa till med brevkontakten.
Vi kommer även att uppdatera vår programvara
så att man direkt på familjens personliga sida kan
avläsa om de har översättningsmöjligheter i
familjen eller någon närstående. På så vis kan
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man se om brevet kan gå direkt till familjen eller om
det måste gå över någon av våra översättare.
Kostnaden för att hjälpa ett barn är ca: 100
kr/månad lite beroende på familjens situation. Vi
lovar att 100 % av dina pengar går till mottagarlandet.
Hjälpens storlek anpassas av fadderråden i
respektive land så att det blir till hjälp och inte till
stjälp. Ger man för mycket bidrag kan den egna
ansträngningen att arbete äventyras.
Idag finns ca: 30 barn som söker faddrar.

De väntar på Dig!
Se listan på faddersökande på www.htli.org . Där kan
du välja att se barnen efter ålder, familj och land.
Har du inte dator ringer du 0650-560107 så får du
hjälp.

Välkommen att hjälpa de fattiga!
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Taggtråden vid utsikten från fängelsets
fönster påminner om var man befinner sig

Deniss och Krists, två av pojkarna som
ska sitta några månader i fängelset. Jag
fick tillfälle att träffa fyra av dessa pojkar
och prata med dem om sin situation.
När jag frågar om deras framtidsplaner
eller visioner säger samtliga att de inte
alls funderar på detta. Framtiden tycks
inte existera för dem.

Olga jobbar som psykolog
i fängelset och har god
kontakt med pojkarna.

MATISA fängelset i Riga har ca:
500 fångar Därav är ca: 50
pojkar mellan 12 och 20 år. Vår
medarbetare i Riga, Ivans
Naidjonoks arbetar på fängelset som fängelsepräst och
lärare. Det finns dessutom ca:
150 frivilliga personer, de flesta
från olika kyrkor i Riga, som
besöker fängelserna för att
uppmuntra och hjälpa internerna.
Vi i Hudiksvall levererar kläder till
denna verksamhet. I sommar
har vi levererat endast 2 ton
beroende på att deras lager inte
har plats för mer.
Ivans är en mycket omtyckt
lärare. Han undervisar pojkarna i
engelska och data. På fängelset
finns ett tiotal datorer av något
äldre typ. Vi har lovat medverka
till att uppgradera och utöka
denna utrustning.

En annan anmärkningsvärd
företéelse är att ca: sextio
procent av pojkarna väljer att
ha fortsatt kontakt med Ivans
och hans kollegor efter att de
lämnad fängelset. Detta är
nog unikt. De flesta av dessa
pojkar har dålig eller ingen
utbildning och har fått
mycket hjälp under fängelsetiden.
Därför vill Ivans starta ett
fritidscenter, där han kan
fortsätta möta pojkarna
tillsammans med andra
ungdomar från Riga. Detta
bör vara en bra väg till
integrering och återanpassning till samhället.
Detta Free Time Center ska
vara en plats för fortsatt
utbildning av de kurser de
påbörjat på fängelset
Det blir en naturlig kontakt
med pojkarna från fängelset
när de kan umgås med
andra ungdomar på samma
villkor.
Kurserna kommer därför att
ligga som distansutbildning
på data över Internet.
Hjälp Till Liv International har
lovat att hjälpa till med
datorer till detta.
Det är stor brist på aktiviteter
för ungdomar på icke skoltid
Ivans Naidjonoks är ingen liten man,
men tillsammans med en av “jättarna”, och Ivans ser det som en
Zans som är vakt på fängelset, är han mycket angelägen uppgift att
ett huvud kortare.
möta dessa behov.
Allan Widarsson

Ståldörrar med inspektionslucka, talar sitt
tydliga språk om den begränsade frihet
fångarna har.

Härifrån kontrollerar Zanna alla korridorer
och dörrar med hjälp av TV-kameror.

Ivans Naidjonoks visar datarummet där
han undervisar pojkarna i engelska och
data.

Vi behöver minst 12-15 datorer typ
P2 eller P3, 500 Mhz -1 Ghz till
fritidsverksamheten i Riga. Du som
har en sådan dator är välkommen att
höra av dig. Använder du den själv?
Köp då en ny och ge oss den gamla.
Våra pojkar kommer aldrig att kunna
köpa ens en gammal dator, men
denna verksamhet kan vara deras
räddning undan fortsatt kriminalitet.

7

tF
e
t
i
v
i
t
k
A
u
n
C
a
m
p
e
t
t
l
ä
g
e
r
a
t
t
m
i
n
n
a
s
F
r
å
n
i
d
é
t
i
l
l
v
e
r
k
l
i
g
h
e
t
Lägret hade fått namnet FunCamp, ett
glädjeläger. Syftet med lägret var att gör något
för barnen på barnhemmet Tabita i Rumänien.
Ett läger att minnas. I en tidigare artikel fick vi
följa Sofie, Jenny och Lina i deras förberedelser innan resan, och nu berättar de om
slutresultatet.
ordentligt och nu
väntade en lång resa.
På bussen fanns inte bara de tre
tjejerna med, utan även Markus
Collin, Lars Malm och Ellen
Gustafsson. De hade bara några
dagar innan avfärden blivit
tillfrågade om att följa med och
hjälpa till med uppbyggnaden av
lägret.
- Det gick väldigt fort allting. Jag
blev tillfrågad om att följa med
endast ett par dagar innan
resan. Först trodde jag att det
skulle bli svårt eftersom både
lärarna och föräldrarna skulle
godkänna att jag åkte. Men allt
var i princip klart redan innan jag
blev tillfrågad, säger Markus
med lite småironisk betoning på
det sista.
- Jenny, jag och Sofie fick lite
panik strax innan resan.
Vi undrade om vi verkligen skulle
kunna bygga upp lägret utan
deras hjälp. Det var flera tält
som skulle byggas upp och utan
hjälp skulle detta ta väldigt lång
tid. Tidsplanen kunde spräckas
ganska fort, säger Lina.
Sofi och Lina delar ut godis och mellanMen det löste sig ju till sist,
mål som en välkomstgåva till alla lägerlägger Sofie till.
deltagare.

Så när slutspurten drog igång i
skolan, ett par veckor för
examen, åkte Sofie Eriksson,
Jenny Bergman och Lina
Sjölin till Reghin i Rumänien.
Under hösten och våren har de
arbetat med ett projekt i skolan.
De läste en kurs som innebar att
de skulle lära sig hur ett företag
funger och hur det går till att starta
ett sådant. För att maximera sin
utbildning skulle alla komma på en
affärsidé och sedan försöka förverkliga den genom att starta ett
eget företag. Det var så de tre
tjejerna kom på idén om UF Fun
Camp.
Den 2 juni riktades blickarna mot
Rumänien. Bussen hade packats

Sofie Eriksson, Lina Sjölin, Lars Malm och Marcus
Collin berättar om sin oförglömliga resa som gjorde
många intryck på dem.
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Foto Sofi Eriksson
Marcus Collin och Lars Malm jobbade
hårt för att få lägerköket och matplatsen klar.

Foto Gert Fröjd
Lägerplatsen var narurskönt belägen vid en älv där barnen kunde
sköta den dagliga hygienen.

Väl nere i Rumänien, efter många
timmars kortspel och en del mindre
incidenter var det dags att sätta
igång med uppbyggnaden av
lägret.
Tält restes och en matplats
snickrades ihop av lägrets scouter –
Markus, Lars och Ellen.

Presentationen och allmän information genomfördes så att
alla fick stå upp och säga sitt namn på engelska, ett språk
som många aldrig talat tidigare.

Snart tog lägret form.
Alla på barnhemmet välkomnade de
resande och Lars fick snabbt två små
fotbollsaspiranter, medan Sofie,
Jenny och Lina fick fullt upp med att
hålla koll på barnen som livligt sprang
omkring för att undersöka det som
ställts i ordning.
Lägrets anordnare fick även chan-sen
att träffa andra familjer som genom
Hjälp till Liv’s arbete fått det bättre.
- Det var kul att t ex. höra att de som
tidigare arrenderade mark nu hade
köpt den. De är mycket stolta över det,
säger Lars.
Lägrets schema ändrades ett antal
gånger under de fyra dagar som det
var anordnat.
Lekar lades till, och andra togs bort,
men slutresultatet av lägret tyckte alla
tjejerna var lyckat.
Den trettonde juni var bussen på
svensk mark igen och Sofie, Lina,
Markus och Lars som
var med på den här
intervjun, uppskattade
resan och de skulle
kunna tänka sig en
biljett tillbaka.

Foto Ellen Gustafsson
Många nya lekar introducerades på lägret. Det var en ny erfarenhet för de
vuxna att få leka med barnen på detta sätt, lekar som var helt nya för dem.

Emilia Nordström
Foto Allan Widarsson
Det var med stor aptit man angrep den mat som serverades på det matbord
som byggts enligt svensk scoutstandard.

Foto Allan Widarsson
På vedeldad glillspis är det mycket hett
att röra i grytorna. Sofi och Jenny lider
verkligen av hettan .

Ännu behövs flera
understödjare till Barnens
Hus Tabita.
Anmäl dig och bli ”fadder” till
driften av detta fantastiska
barnhem som byggts för att ge
de fattiga barnen en chans till
ett värdigt liv.
Behovet är c:a 150.000kr per
år till löner, mat, gas, el och
vatten.
När det blir uppåt 50 barn
behövs ytterligare 30.000kr till
extra personal.

På ett stort lakan finns nu alla barnens
handavtryck.
Detta konstverk ska sättas upp på en
vägg i Barnen Hus som ett minne av
lägret.

Foto Lina Sjölin

Alla barnen fick göra en tavelram
som de sedan ska montera in ett
gruppfotot från lägret, ett minne
för att hänga upp hemma på
väggen. Ingen ram var lik den
andra!
Alla hade sin egen
design.

En såpad presenning blev en
mycket uppskattad halkbana.
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Foto Kjell Widarsson
Foto Kjell Widarsson

Ett vanligt hus för barnen i vårt område. Huset är tätat
med lera.

Inne i de finare husen kan man inte se någon
skillnad utifrån den standard vi ser i välbärgade hem i Sverige.

Till vänster:
Här är en av områdets butiker.
Enkelt men ändå fungerande.
Ja, man kan inte få vad som
helst från denna butik, men lite
vanlig basmat finns att köpa.
Frågar man efter nåt som inte
finns, skickar man en löpare ner
till stan och skaffar fram
önskad vara. Det är service det!

Foto Kjell Widarsson

Men det finns även hus i området som
har högre standard.
Här är ett vackert hus uppfört i sten och
som visar att det finns både kunnande
och material till att bygga fina hus bara
det finns kapital.

Foto Kjell Widarsson
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I det område där HTLI har sitt
arbetsfält är vattenbristen ett stort
problem. Ibland måste man bära
vatten i stora dunkar ofta längre än
en kilometer. Lägg därtill att det är
stor stigning upp från dalen där
vattnet finns till de högre belägna
bostadsområdena.

Foto Kjell Widarsson

I kontrasternas land finns naturligvis
mycket fina hotell som till exempel
detta Sheraton.
De barn vi hjälper har aldrig och
kommer troligen aldrig att sätta sin
fot i ett hus som detta.
Det är skillnad på olika!
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Hjälp Till Liv International har därför
anslagit 15.000kr för att bekosta ett
nytt tappställe i området nära de
familjer vi hjälper. Detta ger en
betydligt mindre arbetsbörda för
främst kvinnor och flickor som
vanligen är de som har ansvaret för
vattenbärandet. Installationen är
påbörjad och förväntas bli klar i höst.
Kjell Widarsson

Foto Kjell Widarsson

30-litersdunkar är tunga för
flickorna att bära. Ta med i
bedömningen att området ligger
på 2500 meters höjd och den
tunna luften gör det svårt att
andas. Men likväl är det oftast
kvinnorna som har ansvaret för
vattenbärandet.
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Det är skillnad på olika, brukar
vi säga inom familjen ibland.
Etiopen är inget undantag. Livet
och landet skiljer enormt mycket
från hur de flesta av oss är vana
att ha det, men det finns även
stora skillnader inom landet.
Alltifrån ofattbart välbärgade
människor till svåraste nöd.
En del av er känner kanske till
att Hjälp till Liv International
nyligen har startat upp en filial i
Etiopen med avsikten att genom
fadderverksamhet och andra
insatser hjälpa de mest behövande. Jag besökte Etiopen i Maj
för att bl.a försöka hjälpa till med
det praktiska med tillstånd,
registrering etc.
Jag har varit i Etiopien flera
gånger tidigare men detta är
första gången som jag på nära
håll kommit i kontakt med de som
bor runtomkring. Vi blev bjudna till
familjer vars barn har fått
fadderföräldrar och alla visade
stor tacksamhet och glädje över
den hjälp som de fått
Fadderverksamheten har
redan kommit igång, trots att det
ännu fattas en del formalia innan
vi kan köra i gång med andra
hjälpinsatser med full kraft. Idag
får ett 30-tal fadderbarn hjälp
varje månad. Hälften via fadderföräldrar, de andra från en mindre

Foto Kjell Widarsson
Berhani, 15år, kom till oss med en
begäran om hjälp för att kunna få sin
sjuke far till sjukhuset. Han fick den
hjälp han behövde, men det var för sent.
Hans far dog dagen efter.

fond under tiden de väntar på
att få egna faddrar. De flesta av
våra fadderbarn bor i en familj och
får motsvarande 100 kr varje
månad. För oss som bor i Sverige
är det inte så stora pengar, men
för familjen och barnet kan det
vara skillnaden mellan att aldrig
kunna äta sig mätt och att kunna
äta tillräckligt med näringsriktigt
mat för att kunna utvecklas på ett
normalt sätt. Det kan även vara
skillnaden mellan att ha möjlighet
att köpa skolmaterial för att kunna
gå i skolan, eller att tvingas avstå
från studier p.g.a. att det inte finns
pengar till skoluniform eller
material. Jag har aldrig tidigare
sett hur mycket en 100-lapp kan
betyda!
Sista dagarna innan vi åkte
tillbaka till Sverige knackade det
på dörren till vårt kontor som
ligger i det område där våra
fadderbarn bor. Det visade sig
vara 15 årige Berhani som hade
hört talas om att det nu fanns en
hjälporganisation där. Han
berättade att hans mamma hade
dött tidigare och att hans pappa
nu var svårt sjuk och att han inte
hade några pengar till taxi för att
kunna ta honom till sjukhuset. Vi
berättade att organisationen inte
hade några pengar för sådana
ändamål. Vi beslöt i alla fall att
samla ihop lite pengar så att
pappan skulle kunna komma till
sjukhuset. Glad lämnade han oss
för att ta sin pappa till sjukhuset.
Nästa dag kom han tillbaka
och berättade att hans pappa
hade kommit till sjukhuset men att
han hade dött under natten.
Denna nu föräldralösa yngling
(bor nu hos sin styvmor) får nu
genom vårt fadderprogram
möjlighet att kunna avsluta sina
studier i grundskolan.
I området där Hjälp till Liv
International är verksamma har
jag redan sett att våra insatser gör
skillnad! Skillnaden mellan att
leva ett liv utan värdighet och
möjligheter, till ett liv där vi
tillsammans med alla gåvogivare
kan göra det möjligt för barn att
äntligen kunna gå till sängs utan
att vara hungrig och att kunna
köpa den obligatoriska skoluniformen!

Foto Kjell Widarsson

Det är skillnad på spel. De här
barnen som leker på gatan räknar
kulor när de spelar, inte vem som
vinner på dataspelet.

Foto Kjell Widarsson

Det är även skillnad på fjärrstyrda
bilar. Radiostyrda bilar är ett okänt
begerepp. En pinne duger bra.
Glädjen finns där ändå.

Till alla som är med och stöder
fadderverksamheten eller tagit ett
eget fadderbarn, vill jag verkligen
intyga att ”det är skillnad på olika”
och att det DU gör genom att
skicka en 100 lapp i månaden till
ett barn, gör en en verklig skillnad.

Kjell
Widarsson, Haninge
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Ett dagcenter för gatubarn i Latgaleområdet i Riga
Ett brev från poliskvinnan Zeltite
Lozé vid NOA dagcenter till
Birgitta Norberg, Lettlandsansvarig inom Hjälp Till Liv
International.
Zeltite Lozé är en f d poliskvinna i
Riga som i sin tjänst mött många
utslagna barn med dåliga hemförhållanden. Hon startade
därför på fritid, med hjälp från
Sverige, ett mindre dagcenter
för ca 20 barn i den lägenhet
som ligger i utkanten av Rigas
”härlighet” med allt av man kan
önska sig, med en standard som
inte tillnärmelsevis står i nivå i
Latgale områdets slumkvarter,
med allt vad det innebär av
missbruk, brottslighet mm.
Eftersom myndigheterna inget
gör står hoppet just nu till
frivilliga volontärer som ger
dessa 20 barn en viss trygghet
genom att de får mat efter
skolan, kan läsa sin läxa i lugn
och ro, samt att umgås med
andra ungdomar under ordnade
förhållanden. Senare på kvällen
när de fått kvällsfika går de hem
till sina respektive hemförhållanden, mätta och förhoppningsvis i god kondition för en
kommande dag.
Flera av de här barnen är drivna
kriminella och om inget görs
hamnar vissa i prostitution och
annat elände.
Så här skriver Zeltite:
Tack för brev. Jag, Zeltite och
Andris, är glada att ni inte
glömmer oss.
Från den 1:a juli ska barn från
”Noa” vara på sommarläger i

Ekobuise. I Noa jobbar nu ungdomar från kyrkan. Det är två
flickor och ibland 2-3 pojkar som
varje dag hjälper oss.
De här kristna ungdomarna åker
runt i olika skolor i Lettland och
berättar om sin tro och sitt liv utan
droger.
En flicka kommer till Noa för att
spela gitarr och sjunga. Den andra
flickan studerar på kulturakademin. Båda talar bra engelska
och Alice har studerat svenska i
två år. De är nu alla med på lägren.
Några ungdomar jobbar vid
järnvägsstation med ”utebarn”
(30-40 barn), barn som springer
hemifrån eller från barnhemmet.
Nära tågstationen finns en affär
”Ogido”, som dessa barn stjäl
ifrån och sedan försöker sälja . I
Riga kallar man dessa barn ”ogido
barn”. De använder narkotika och
låter prostituera sig.
Just nu försöker Kristina ta kontakt med dessa barn, pratar med
dem, köper mat och tar dem med
hem till sig själv för att sova.
Ibland letar polisen efter dem.
Vi hoppas att med tiden kunna
inbjuda dem till ”NOA” dagcenter.
Vi har många önskemål för Noa
som du, Birgitta, bett oss ge
förslag till. Det är mycket vi
behöver till vårt dagcenter.
1. Golvmattor där barn kan sitta
under lektionstid.
2.Taklampor
3. Kuddar att sitta på
4. Ljusstake
5. Teflon lättmetall stekpanna,
6. Några skålar
7. Djupa tallrikar, gärna plasttallrikar
8. Mixer
9. Överkast till soffan
10. 2st kastrullar , 5-6 lit.

Det blev en lång lista, men skicka
vad ni kan. Själv besöker jag ”NOA”
en gång/vecka. Min hälsa är som
vanligt inte helt bra. Ber till Gud om
bättring. Min dotter slutar skolan i
år. Nu jobbar hon tillsammans med
Andris, som reparerar toaletter,
badrum och ledningar.

Hälsa alla som känner oss och de
som hjälper oss från Sverige. Vi
väntar på att ni ska komma och
hälsa på. Tack för de pengar du
skickar från flera givare och som vi
tacksamt tagit emot.

Din vän Zeltite
Översatt från ryska till svenska av
Hjälp till Liv Internationals medarbetare Tanja Eriksson

Foto Birgitta Norberg
Zeltite, en beundransvärd kvinna
som tidigare jobbar som polis, men
som trots bristande hälsa tar ansvar
för barncentret NOA. Här ses hon i
full färd med att skala morötter, som
säkert blev en utmärkt soppa till att
mätta de 20-tal barn man hjälper.

Bergsjövägen 4 Telefon 0650-74 25 54

FÖR FÖRETAGET OCH FÖR HEMMET
TELEFONER/VÄXLAR LARM ÖVERVAKNINGSSYSTEM
NYCKELFRI LÅSNING KABEL TV
PARABOLER
RADIO/TV/VIDEO KLOCKBATTERIER LJUD/LJUS
INSTALLATION & SERVICE

LEVERANTÖRER ÄR GRUNDIG BLAUPUNKT
DORO BEWATOR WISI Antenner m.fl.
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Wiktor Gustafsson
070-5467794
www.wiktorgustafsson.se
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Nikolaj Shevchuk, vår medarbetare i Lettland, har intervjuat
några av de utslagna männen som
besöker deras verksamhet och
som nu börjar få ordning på sitt liv.
denna gång blev det samma
Under några nummer framöver
olyckliga utgång, då den nya frun
kommer vi att i korthet återge
var ännu mera otrogen. Så det
deras livsöden.
blev ännu en separation. Livet
blev helt meningslöst och i sin
förtvivlan började han dricka.
Dmitrij Goltjaev,
eller Dima som han
Sen kom en oerhörd tragedi in i
vanligen kallas, är
familjen när hans syster dödade
en av de utslagna
deras
mor. Dmitrij beslutade att
som återfått medöda mördaren. Men fängelset
ningen med livet.
Foto Nikolaj
räddade systern från döden och
Shevchuk
Dmitrij från fängelset och det
blev en stor besvikelse att inte
kunna hämnas och han drack
alltmer och blev helt beroende av
Dmitrij Goltjaev.
Dmitrijs far är krigsinvalid. Hans alkolhol. Han drack året runt utan
mor är städerska. Föräldrarna uppehåll. Beroendet tog honom
gjorde sitt bästa för att uppfostra helt och hållet. Ibland när han
sina fyra barn. Efter skolan började vaknade upp ville han bara dö.
han åter studera, men fick avbryta Drömmen om självmord såg han
studierna på grund av hjärnhinne- som en utväg, men han ville inte
inflammation. Efter att ha tillfrisknat dö ensam. Först ville han döda
kom han till sovjetiska armen i två en fiende.
år. Han gifte sig, men det dröjde Men så hände ett mirakel. Han
inte länge innan frun frestades av passerade en dag förbi en kyrka
en annan man. På grund av sin och kände en längtan att gå in.
stolthet kunde han inte förlåta Predikanten talade om “självhenne och separationen var mordets ande”, och han kände
oundviklig. Dmitrij fann en ny att budskapet var direkt riktat till
honom. Han fick en chock. Hur
kvinna och gifte om sig. Men även
kunde den här människan veta

Hudik hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

allt om mej?, frågade han sig.
När han lämande kyrkan hade
lusten att döda någon försvunnit.
Och efter detta var det inte heller
svårt för Dmitrij att förlåta sin
syster.
Nu är det mycket bättre, säger
Dmitrij men han känner att
beroendet gör sig påmint ibland.
Men kyrkan ger mig hopp och
hjälper mig att överleva både
fysiskt och andligt. Nu finns det
ljus i min tro, säger Dmitrij. Och
jag förstår att utan Gud är det
omöjligt att räddas. Tack alla ni
som ser oss ligga vid vägkanten
och räcker ut en hand för att
rädda oss.
Det var under tårar som Dmitrij
berättad detta livsöde för oss.
Han bad flera gånger om
ursäkt för att han grät medan
han berättade om sin själs
blödande sår.
Dmitrij Intervjuades av
Nikolaj Shevchuk
Kyrkan ”Nytt Liv” Daugavpils
Lettland
Översatt från Ryska av
Tanja Eriksson

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............
Mariana Winblad von Walter ..
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0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175
0650-96875

Tack, Edströms för en
välbehövlig transportbil!

- Blixtskydd finns hos Edströms070 - 689 46 61, 0653 - 30142

Tack, Stigges för
tjusiga dekaler!
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Zilais Krusts i Riga (Blå Korset)
En ovanlig organisation, som är både
församling, rehabiliteringscenter och
hjälporganistion.

När min hustru och jag under vår
semester besökte Blå Korset i Riga,
fanns inte tanken att referera om
detta. Men efter att sett detta
fantastiska arbete, känns det helt fel
att inte dela detta med våra läsare.
Tänk dig en församling som
består av ett hundratal hemlösa,
utslagna och före detta missbukare och där somliga har
suttit i fängelse, men som förvandlats till skötsamma medborgare som vill göra rätt för sig
och hjälpa andra. Det låter som
en utopi, eller hur? Men det är en
välkänd realitet i Riga.
Det hela började med en
man, Kârlis
Dreimanis.
Han var en
helt utslagen
alkoholist tills
han en dag
fick erfara ett
mirakel.
Innan detta hände hade Karlis
utkämpat en kamp inom sig själv.
Han vägrade acceptera bilden av
att vara slav under alkoholen, av att
vara en man som hånade och
skrattade åt de som accepterade
Gud som sin räddare.
Genom alkoholen hade han förlorat
allt: hem, arbete, kärlek ja hela
livet. Han förstod att han skulle dö i
en rännsten efter vägen, dödad av
sig själv eller någon annan. Han

Lettlands president Vaira Vike-Freiberga
har besökt Blå Korset vid två tillfällen,
och imponerats av deras arbete.
Foto Zilais Krusts
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hade förlorat sig själv. Total en gammal logementbyggnad
kollaps. Men vad skulle kunna från försvaret som kräver mycket
öppna dörrarna till andra arbete. Under de 8 år man
arbetet här har man gjort ett
möjligheter?.
enastående
arbete när man gjort
Hans mor hade bett för sin son
hela livet att han skulle bli fri sitt denna byggnad beboelig, fast
den egentligen borde ha rivits.
beroende.
Först efter hennes död kom han Några av männen är handikappade och kan inte delta i
till insikt om sin situation.
Så Karlis berättar hur han en hel arbetet.
natt, gråtande och snyftande, De har även byggt sängar och
kapitulerade och la sin framtid i inredning. De föredrar stora
sovsalar, men nya EU-regler
Jesu händer.
- Led mig, jag vill följa i Dina säger att salarna måste delas så
att det blir högst 6 personer per
fotspår..., blev hans bön.
När Karlis senare mötte sina rum. Vid vårt besök var man i full
gamla “vänner”, som ville färd med att dela de stora
bjuda på en sup, var Karlis salarna för att skapa dessa
redan förvandlad. Miraklet var mindre rum. En onödig kostnad
och arbetsinsats. Men de måste
ett faktum.
-Jag behöver inte längre det där ju följa de regler som föreligger,
säger Karlis.
, blev hans svar.
Detta var början till Christian
church “Zilais krusts”.
(Kristna Kyrkan Blå Korset) som
idag är erkänd och mycket väl
ansedd.
Lettlands president
Vaira
Vike- Freiberga har besökt Blå
Korset två gånger. Första
gången 2002 innan man ännu
förstått denna organisations
fantastiska verksamhet. Andra
gången 2004 kunde presi- De egentillverkade våningssängarna ger plats för mer än 220 hemlösa
denten konstatera följande:

- Jag är verkligen imponerad av som har sin vinterbostad på Blå
vad som hänt här de senaste två Korset.
Foto Allan Widarsson
åren. Tack för att
era planer har utvecklas och att arbetet lever upp till
förväntningarna.
Vi måste uttrycka
vår tacksamhet till
alla sponsorer
som stöttat er i era
ansträngningar.

Idag härbärgerar
man ca: 220
hemlösa under
vintertid. De 70-tal
personer som bor
där sommartid
deltar i det lokala
byggnadsarbetet.
De har fått överta

När vi klockan sju på kvällen besökte Blå Korset,
hade kvällsandakten just börjat. När jag såg
dessa män kunde jag utläsa ett människoöde i
varje ansiket. Jag blev gripen till tårar när jag såg
hur dessa kuvade män hade återupprättats och
återfått livet.
Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson
Kreativiteten tycks inte ha någon ände
när dessa män skapar det ena konstverket efter det andra.
Här synar Ivan Naidjonoks tillsammans
med Karlis Dreimanis det fascinerande
konstverket i taket. I bakgrunden syns
ett konstverk av sten som föreställer en
fjällbäck med rinnande vatten.
Foto Allan Widarsson

I taket på den nya kyrksalen finns ett unikt konstverk, med en ovanlig ljussättning där ett bibelord om Guds kärlek projiceras på den uppslaga bibeln.

Foto Allan Widarsson
Foto Allan Widarsson
I slutet av “fjällbäcken” finns en mycket
vacker fontän som porlar rogivande.
Foto Allan Widarsson

En av denna vinters aktiviteter
har varit att färdigställa den
kyrkolokal de byggt på tredje
våningen.
I taket finns ett makalöst konstverk
föreställande en uppslagen bibel.
Ljussättningen är synnerligen unik
där bibelordet .. Jesus kom för att
rädda världen.. projicerad på de
stora bladen. Dessa män vet vad
det betyder, inte bara andligt utan
rent fysiskt. De skulle helt enkelt
inte överlevt om de inte mött denna
kärlek. Jag frågar försiktigt: Vem är
det som har kommit på den här
idén? Då svarar Karlis med ett
leende: Det här har skapats av
samhällets lägst stående individer.

Karlis Dreimanis visade både mek och snickarverkstad som
de har till sitt förfogande.

Allt är helt och hållet deras idéer
och arbete.
Jag tänkte, att dessa konstverk
borde ses av alla arkitekter,
konstnärer, kulturkännare eller
varför inte nämna socialarbetare.
Humanitär hjälp
I Rigas TV kablades det ut en
nyhet om en familj som förlorat
allt genom en brand. Det fanns
inga försäkringar. Familjen var
ställd på bar backe. Men Blå
Korsets “gubbar” tog helt enkelt
kommandot och byggde upp ett
nytt hus åt dem. När detta blev
känt genom media blev Blå
Korset uppmärksammat på ett
nytt sätt. Lokala företag i Riga
sände material till hjälp. En
färgfabrik gav dem 15 ton

målarfärg.
Dessa fantastiska män som
tillmäts samhällets lägsta status
har fått en ny uppgift.
Hur betraktar vi våra s.k. Alags gubbar när vi passerar i
parken och ser hur de sitter på
parkbänkarna och dricker?
Vågar vi tro, att detta är män
med kapacitet och förmåga,
och som även ska komma att
hjälpa andra som har det
svårt?
Karlis Dreimanis bevisar
genom
Blå Korsets verksamhet, att när man låter sig
ledas av Guds kärlek kan den
onda cirkeln brytas och ett
nytt liv ta form.
Allan Widarsson
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Två Trisslotter vardera har utfallit till fyra utlottade av
de rättade lösningarna.

Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett
barn, student eller äldre, får du gärna
skicka en engångsgåva.

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Iréne Seiborg, Växjö
Karl-Erik Jonsson, Hudiksvall
Britt-Marie Bergius Jonsson, Hudiksvall
Gun Forslund, Arboga
Rätt lösning ser ut så här:

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

Din hjälp Räddar Liv!

Thomas Falk
Menswear
Snart dags
för vinterdäck!

FORS Gummiverkstad HB
Tel 0650-15755
Mikael 070-6582139
Hans 070-6506557

Missa inte vår stora

Kvalitets och Märkeskläder
Storgatan 25 Hudiksvall
Tel 0650-13055

FadderGala i Folkets Hus, Hudiksvall.

Glöm inte boka den 5 oktober 2007 kl 19.00 i din kalender.
Precis som förra året förväntas succé med alla suveräna artister, både
lokala och långväga.
Inträde: 140 kr inklusive fika i pausen. Vinst utfaller på lottnumren.
Förköp på Hälsokraft Fyren, Hudiksvall, tel 0650-142 60
All behållning går till arbetet för de fattiga i Lettland, Rumänien och Etiopien.

Ta med din granne och möt upp till en oförglömlig kväll!
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Klipp ur eller kopiera din lösning:
Skicka ditt svar senast den 15 novemberi 2007 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall
De fyra först utlottade svaren med rätt lösning,
belönas med två Triss-lotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Namn: ____________________________
Adress: ____________________________
____________________________
Telefon : ___________________________

Lycka till!
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adiecirkel
och att man gjort det i
EFS.s ” Lettlandsgrupp”,
d v s några kvinnor i Njutånger som använder sin
dagtid för att sticka och sy
kläder till Lettlands gatubarn. När vi var på besök
fanns där i lokalen ca 25
flitiga damer som tyst och
målmedvetet stickade på
sina sockar och vantar. Det
kändes i atmosfären hur de
trivdes med tillvaron. Det
minglades, berättades historier och fikades och allt
detta under fyra timmar från
kl. 11 till 15.
Denna dag bjöds gruppen
på bildvisning från det

mer än 7 år. Att arbeta i
cirkelform innebär också
att aktivitetsbidrag kan
utgå och att dessa
pengar omsätts för
inköp av mera material
men också som bidrag
till transportkostnader
mm.
Denna dag bjöds, förutom på kaffe, även
varmkorv med bröd.
Gruppen har beslutat att
i fortsättningen skicka
sina alster via Hjälp till
Liv International i Hudiksvall.
När man ser allt de
hinner tillverka kan man

Karin Westman. Birgitta Norberg (på besök)
Anna Svensson samt Barbro Fastén.

tro att deras dagar inte många alster, att köpa
innehåller något annat en och annan lott samt
än att sitta vid stickorna fika.
eller symaskinen.
Arnold Norberg
Vid något eller några
tillfällen har man i
gruppen ”öppet hus”
då allmänheten inbjuds för att se deras
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Här i lägret ska många barn
ges möjlighet att vårda sin
själ och kropp för en förhoppningsvis banad väg till
en bättre livskvalité.

Det är fredag morgon.
Gävleborgs radio och Hasse
Persson sänder programmet
”Sök och finn”.
Ett telefonsamtal från Birgitta
där hon söker två husvagnar till
projektet ”Oasen” i Daugavpils, Lettland resulterade i ”ett
napp”. Roland Eriksson i Hedesunda var beredd att skänka
sin avställda husvagn till detta
behjärtansvärda ändamål för
att användas vid läger bland
barn.
Bakgrunden till sökningen var,
att Hjälp till Liv International
tillsammans med nätverket för
Nikolaj Schevchuks arbete i
Sverige och Norge behövde en
”vaktmästarebostad” ute i det
planerade lägerprojektet
”Oasen”, ett fritidsområde där
fattiga, utslagna gatubarn
liksom, i förekommande fall,
socialt trötta föräldrar under
perioder skall erbjudas gratis
vistelse eller till en ringa

Husvagnen hämtades i
Hedesunda för vidarebefordran till Hudiksvall.
I Hudiksvall lastades
vagnen med 100 liggunderlag, torra varor, skänkta av
företag samt mycket annat
som behövs till de sex
sommarläger för cirka 600
barn som anordnats under
sommaren 2007

Framför husvagnen står Ulla och Harry
Edström Järfälla som såg till att vagnen
kom över med båt till Lettland. Birgitta
Norberg skymtar fram bakom Edsröms
Foto Arnold Norberg

Vagnens väg gick via
Järfälla till Frihamnen f v b
med färjan till Lettland där
den nu står till förfogande
för framtida behov.
Den här något annorlunda
berättelsen vill bara visa på
ytterligare goda exempel,
av många, där vi alla även
materiellt kan hjälpa till på
olika sätt i ett biståndsarbete.
Arnold Norberg

När vagnen väl kommit Lettland
ställdes den upp på lägerområdet till
bostad för den vaktpersonal som ska
övervaka platsen medan byggnationen
pågår.
Här fanns även er rejäl vovve som
ingick i vaktstyrkan och som på ett
säkert sätt kan varsko vaktpersonalen
om något otilbörligt är på gång.
Foto Allan Widarsson
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Vi grattar Bengt Bohlén, Tierp,
som fyller 85-år den 14 augusti.
För att uppmärksamma hans
födelsedag har gratulanterna givit
en gåva till arbetet bland de
fattiga.
De som grattar heter
Alice Johansson och Ulla lander

Till Minne AvGunvor Hellkvist-Ullberg, Hudiksvall
Per Zetterman, Vattlång
John Åke Karlsson, Hudiksvall
Stina Rask, Hudiksvall
Astrid Westerlund, Hudiksvall
Marianne Berglund, Hudiksvall
Sigfrid Dahlin, Hudiksvall
Kurt Andersson, Vilhelmina
Astrid Karlsson, Korskrogen
Bernt Kullman, Hudiksvall
Gösta Andersson, Näsviken
Greta Kollin, Hudiksvall

Vi grattar Jan-Olof Bäck,
Hudiksvall, som fyller 60 år den
14 september.
För att uppmärksamma hans
födelsedag har gratulanterna
givit en gåva till arbetet bland
de fattiga.
De som grattar heter Märta och
Petri.

- har en penningåva överlämnats
till Hjälp Till Liv International till
förmån för arbetet bland de fattiga.

Du kan även bli stödmedlem utan personligt ansvar
Var och en som betalar 150kr / år får vår tidning några
gånger per år och stöder därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen annan lön, än den
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi
möter när vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar
och resterande 120kr går till omkostnader i Sverige och våra
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser
m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 90 01 15-7.
Med Din hjälp når vi ända fram!

E
f
t
e
r
l
y
s
n
i
n
g
e
n
1. Vi söker en plattformshiss för två plan till
att installeras i ett handikappcenter i Lettland
2. Vi behöver 5 st motorgräsklippare till
Rumänien och Lettland. Gärna fungerande.
3. Vi behöver 12-20 datorer P2 eller P3
0,5-1 Ghz till fängelsemissionen och
Free Time Centret i Riga
Ring 0650-560107 / 070-5360431

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsdag, bröllopsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för
de fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt
arbete. Vi utfärdar ett vackert gåvobrev till
jubilaren och ett tackkort till givaren.
Om du i stället för blommor, vill skicka en
minnesgåva som en sista hälsning till
någon som fått sluta sina dagar, utfärdar vi
ett vackert gåvobrev som ett sista minne
från givaren.
Ring 0650-560107 eller allanw@htli.org
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Vi arbetar nu i både Rumänien
och Etiopien där många
familjer lever i misär och inte
kan ge sina barn det mest
nödvändigaste, mat och kläder. Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt ansvarig för ett barn och
ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du
ett barn. Du kan ha direktkontakt med familjen genom
brev om du så önskar. Du kan
skicka personliga gåvor med
oss när vi reser. Du får full
kontroll på alla dina gåvor. Allt
du betalar och allt som betalats
ut redovisas på Internet eller
genom rapporter per post.
Även många äldre har en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har
en mycket låg pension,

omkring 150 kr/månad. Här får
du möjlighet att hjälpa en äldre
till en värdig tillvaro efter ett lång
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån
kan livet bli lättare för en äldre
person.
Vi har även fadderprogam som
stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns
det ingen möjlighet att studera
på grund av den ekonomiska
situationen. Men utbildning är
alltid det bästa botemedlet
mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig
situation om de inte får riktiga
jobb. Risk finns att de hamnar i
trafficking och prostitution.
När hungern blir allt för stor gör
man vad som helst för att få mat
att äta.
För 250-350 kr/månad kan du
hjälpa en student att studera på
universitet.
En sådan utbildning bäddar för ett

Hjälp Till Liv international, är en ideell
organisation som bygger på det kristna budet: allt
vad ni vill att andra ska göra för er, ska även ni
göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis. Det finns inga
anställda eller någon annan form av ersättning för
den tid man lägger ner i detta arbete. Ersättningen
består i gengäld av glädjen över den tacksamhet
man möter hos de människor som får hjälp. Vi
arbetar helt utan mellanhänder med bästa möjliga
effektivitet. Vi har egna kon-taktorganisationer i de
länder vi arbetar. Dessa organisationer vet bäst
vilka behov som finns, och vi förser dem med

bra jobb. I vårt system
kan man även dela på
fadderskapet, så att
flera kan dela på
hjälpen för t.ex. en
student.
Ta ett fadderbarn, och
varför inte i samma
ålder som någon i din familj. Om du är
mormor eller morfar, farmor eller farfar,
kan du ge ett fadderbarn till dina barnbarn.
Det kan bli intressant att utbyta brev och
kanske besök i framtiden.
Hjälp en äldre till ett bättre liv.
Hjälp en student att få en god utbildning.

Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer information
eller ring 0650-560107 /
Allan Widarsson, eller
ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

nödvändiga resurser för att gå ut i samhället och
möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlighet till direktkontakt med de familjer de hjälper.
Varje krona kan följas via Internet och 100% av
fadderpengarna går till fadderprogrammet på den
ort vi arbetar. Av inbetalda medel går 95% till
barnet och 5% till omkostnader för de medarbetare
som åker ut till familjerna
Du som har ett hjärta som vill hjälpa andra
människor till ett bättre liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. Vi behöver
medhjälpare
för att stärka insamlingen av
pengar för att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att
kunna skapa sysselsättning och arbetstillfällen på
hjälporterna. Vi försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta helt utifrån sina
egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och
organisatörer med goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, att
skriva brev, reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag för
annonser och sponsring.
Välkommen som medarbetare!.

Vi har nu 90-konto!
Stöd vårt arbete med en gåva till pg 90 01 15-7
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