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Kära läsare!
De flesta har hört talas om
staden Sodom som
förstördes för sin ondskas
skull. Om detta finns att läsa
från 1 Mos 18:20 och
framåt.
Att staden förstördes för sin
ondskas skull det känner
många till. Men vad gällde
saken egentligen?
Jo det var faktiskt underlåtenheten att ta sig an de
fattiga som var den utlösande faktorn. Vi läser i
Hes 16:49
Se, detta var din syster
Sodoms missgärning:
fastän höghet, överflöd och
tryggad ro hade blivit henne
och hennes döttrar given,
understödde hon likväl inte
den arme och fattige.
Där fanns en rik stad. Med
överflöd och trygghet. Man
hade alla möjligheter att
hjälpa, men man brydde sig
ingenting om de fattigas
situation.
I den rådande ekonomiska
kris vi just nu befinner oss i
kan man finna vissa
paralleller. Rika länder, med
stora företag och enskilda
miljardärer har spekulerat i
affärer för att bli ännu rikare.
Och visst. Så fungerar ju
våra nuvarande ekonomiska lagar, att man måste
satsa för att kunna vinna.
Och det är förvisso mycket
större chans att vinna på ett
lotteri om man köper en lott,
än om man inte gör det.
Men på nåt konstigt sätt
fanns här ett fel som gjorde
att när dragning skulle ske
och vinster delas ut, så var
både kassalådan och vinsthyllan tom! Det fanns inte
längre några vinster att dela
ut.
Så varken lottförsäljaren
eller lottköparen fick något
att glädjas över.
Jag vill inte slå fast att
denna kris är ett Guds straff,
men det är ganska klart att

högmod går före fall.
Media har berättat hur lätt
det var att bli rik. Att låna till
lyxbilar, båtar och hus.
Banker var mycket generösa med krediter för att folk
skulle kunna konsumera
och få samhällshjulen att
snurra.
Men jag är tämligen övertygad om att han som satt
och snurrade runt i
storstaden i en av sina fyra
lyxbilar, som han leasat från
banken, inte ägnade så
många tankar åt dem som
låg på parkbänken och sov
ruset av sig.
Denna likgiltighet är fel. Vi
måste inse att vi alla har ett
ansvar för varandra.
I Matt 19:24 sa Jesus:
Ja, jag säger er: det är
lättare för en kamel att
komma igenom ett nålsöga
än för en rik att komma in i
Guds rike."
Guds Rike finns där kärlek
och omsorg råder.
Rikedom kan många
gånger leda till en egoism,
som hindrar oss från att
göra de goda gärningar vi
egentligen skulle vilja göra.
Låt oss sträcka ut våra händer till de fattiga, och visa att
vi förstår vad
detta betyder.
Ge medan du
kan. Dagen
kommer när det
kan vara för
sent att hjälpa.
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Idag är listan på fadderbarn som väntar på
fadder mycket lång.
Gör ett litet besök på
www.htli.org, och välj
vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.

Din insats räddar liv!
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Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............
Mariana Winblad von Walter ..

0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175
0650-96875
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För snart fem år sedan bestämde sig Jan och
Maj-Britt Brus för att hjälpa en flicka i
Rumänien med utbildning. Nu i höst går hon
in i andra årets studier vid universitetet för
att bli sjuksköterska. Men innan studierna
börjar på allvar har hon fått hjälp att komma
till Sverige för att besöka sina faddrar.
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Jan och Maj-Britt Brus, Hudiksvall, tillsammans med sin fadderstudent Mirela, som de under snart fem år
kunnat hjälpa under gymnasietiden. Ny går hon på högskola och utbildas till sjuksköterska.

Det har varit en fullspäckad vistelse i
Sverige för Mirela, som under ett par
dagar har fått chansen att se staden
Hudiksvall, där hennes faddrar Jan
och Maj-Britt Brus bor. Mirela har
under fyra år blivit sponsrad av Jan
och Maj-Britt, samt deras dotter
Anna och med deras hjälp har hon
avklarat sin gymnasieutbildning i
Rumänien. Detta har lett till att hon
idag läser på ett universitet där hon
utbildar till sjuksköterska.
Sjuksköterskeutbildningen är en av
anledningarna till att hon idag har
rest till Sverige, men självklart är det
m e s t f ö r a t t f å t r ä ff a s i n a
fadderföräldrar. Jan och Maj-Britt
tycker att det är väldigt roligt att
Mirela är och hälsar på dem.
- Vi vill visa henne så mycket som
möjligt innan hon åker, säger Jan
och det märks att resan kommer bli

innehållsrik, då de berättar vad de
redan hunnit med.
- Vi har varit i vår sommarstuga, där
vi fiskat tillsammans, badat och
grillat, säger Jan.
Mirela fortsätter att berätta att hon,
som tidigare inte ätit mycket fisk,
faktiskt tyckte om det, och hon
gillade att bada och paddla kanot.
De har även åkt motorbåt och varit
på stan' och handlat. Men detta är
bara början på resan.
Mirela och hennes faddrar har
hunnit med att besöka Hälsocentralen i Hudiksvall, för att Mirela
skulle få se lite av den svenska
sjukvården. Förhoppningsvis skall
de hinna med ett besök på
Hudiksvalls sjukhus också, för att se
hur de arbetar innan hon åker
tillbaka till Rumänien igen. Besöket
på Hälsocentralen tyckte Mirela var

intressant, och hon menar att det än
finns mycket för den rumänska
sjukvården att lära.
Innan hemfärden skall de åka till
Stockholm. Där har värdparet
planerat att besöka Skansen, Gröna
Lund och Vasamuseet och de
hoppas att Mirela kommer att
komma ihåg sin vistelse i Sverige
med ett leende. Planerna inför
framtiden är att Jan och Maj-Britt
skall åka till Rumänien när Mirela tar
sin examen och när
Mirela får frågan om
hon vill åka tillbaka till
Sverige är svaret
självklart. Det vill hon.
Hon säger att Sverige
är ett fint land och att
hon gärna skulle åka
tillbaka igen.
Emilia Nordström

Hämta din katalog
hos Comfortbutiken

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920
www.badenergi.se
Vard 10-18, Lörd. 10-14

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri
Kronobodagatan 13, Hudiksvall
tel. 0650-31606
mobil 0706079949
hans.malare @swipnet.se

Det finns ett 30-tal barn på listan
barn som väntar på fadder.
Behoven är gränslösa. Många
väntar på att få komma med på
listan. Finanskrisen gör
situationen mycket värre.
Vanliga pensionärer har inte
tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte ha det
allra nödvändigaste för att klara
skolarbetet: kläder, skolmaterial
och en vettig matsäck.
För 100-150 kr/mån kan du bli
fadder och förbättra livsförhållandet för dessa
människor.

--- Bli Fadder!----Många
barn lider av att inte ha det allra
nödvändigaste för att klara

www.hansmalare.se

Lägergården Bärnstenen
behöver en vaktmästare under
vintern. Idag finns en mängt
utrustning och byggmaterial
som ska vårdas och vaktas i
väntan på bygglovet.
Vi behöver därför din hjälp med
omkostnaderna för denna
vaktmästare.
Om du kan vara med och stötta
detta kan du märka ditt bidrag
med Bärnstenen.

. Kontorsfastigheter
. Specialtransporter
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 398 74 56

V
i
n
s
t
u
t
d
e
l
n
i
n
g
p
å
h
ö
g
n
i
v
å

R
e
p
o
r
t
a
g
e

Kjell Widarsson, vid sitt flygplan en Cessna 182P med 230 hästkrafter, tillsammans med Margit Törnkvist , Hudiksvall och
Bertil Broberg strax innan den spännande flygturen. Kjell har tidigare under flera år arbetat som missionsflygare åt MAF i
Tanzania. Denna gång antog han att han borde slippa göra en extra sväng över fältet för att skrämma bort elefanter och andra
vilda djur som gärna betar på de gräsbevuxna flygfälten.

Margit Törnkvist (mitten) och Bertil Broberg (till höger), var
mycket entusiastiska inför den stundande flygturen.

Vid vårt reselotteri hösten 2007
vann Margit Törnkvist, Hudiksvall,
andra vinsten. (Lotteriet gav för
övrigt ett gott ekonomiskt tillskott till
arbetet i Etiopien).
Vinsten utgjordes av en flygresa för
två personer över Hälsingland
under en timme .
Vinsten hade legat och väntat på
bra väder och ett passande tillfälle.
Och i början på juli månad blev det
äntligen av. Margit hade inbjudit
Bertil Broberg, Eskilstuna, att vara
med på resan eftersom den avsåg
två personer. Margit som ursprungligen kommer från Järvsö hade
önskat att få se sina hembyggder
från ovan. Bertil som är bördig från
byn Via i Hudiksvall skulle få
möjlighet att se sina hemtrakter.
Innan de klev i planet frågade jag om de hade
ordnat med testamenten och sånt, men de
ansåg inte det så nödvändigt då de sade sig ha
fullt förtroende för piloten.
De kände till Kjells tidigare bravader i från sin
tjänst för MAF i Afrika.
Text och bild Allan Widarsson

Faktaruta om MAF

En mycket nöjd vinnare förklarade
att det var en mycket givande och
intressant tur de fått var med på.

MAF opererar i länder där vägar saknas
och utför bland annat transporter för
sjukhus och missionstationer.
För mer information kontakta gärna
www.maf.se eller
via telefon 013 35 39 60

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

Delsbo
Tel. 070-5608509
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Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438

Tack vare sin fadder från Sverige kan Erkyehon få gå i skola, få mat
och skolmaterial

Eländans elände…Så hette det
då i min barndom när något inte
gick som det skulle…
På många håll i världen går det
inte som det ska… Många
människor har påverkats av det
den globala nedgången, även
människorna i de länder som vi
a r b e t a r i d . v. s . L e t t l a n d
Rumänien och Etiopien.
I Etiopen har framförallt de
ökade priserna på mat gjort det
mycket besvärligt för de mest
utsatta. Många av dem som
tidigare levde på marginalen har
inte längre råd att köpa mat med
tillräcklig näring och i tillräcklig
mängd. Det betyder att barn i
dessa familjer i flera fall inte får
den näring de behöver för att
kunna utvecklas på ett normalt
sätt. Hjälp Till Liv International
finns i ett av de områden som
rymmer många av dessa
familjer och har därigenom
kunnat medverka till att många i
familjer som lever under svåra
omständigheter kunnat klara av
dessa på ett någorlunda bra
sätt.
Låt oss berätta om Erkyehon, ett
av HTLI:s fadderbarn. Hjälpen
som han och hans familj har fått
har gjort det möjligt för honom

att gå i skolan, få näringsriktig
mat och skaffa skolmaterial.
Helen Taye som är vår lokalanställde i Addis Abeba och
medlem av fadderrådet, berättar
att hon fått höra att han nu är
bäst i klassen i skolan där han
går! Det är trevligt att se att
familjer och barn som får hjälp
också tar vara på detta och
förbättrar sin situation.
Om du har lust och möjlighet att
dela med dig med någon
hundralapp och bli en fadder,
kan du även göra skillnad för de
barn som du hjälper. Exemplet
med Erkyehon är bara ett av
många exempel där våra
faddrars bidrag har betytt
mycket. Det finns i dagsläget ett
mindre antal barn som väntar på
faddrar. Välkommen med och
gör skillnad. Tack alla ni andra
som redan är med, ni är
fantastiska!
Kjell Widarsson
Fadderansvarig
Etiopien

Pastor Nilkolaj Schevshuk rapporterar från lägergården
“Latgale Bärnsten”, som vi
tidigare kallat Oasen. Texten är
varsamt redigerad för att behålla
Nikolajs “själ” i texten.
Daugavpils den 19.07.2009
För några timmar sedan kom jag
hem från församlingens lägergård
som för nuvarande är full av rörelse.
Nära 90 barn har kommit hit från olika
eländiga miljöer för att få gratis
vistelse mitt i den vackraste naturen,
helig atmosfär, fullständig omsorg
och med mycket lek och en massa
idrottsmöjligheter.
Det är redan andra gruppen i år
som är lika stor i antal som den första.
De är i himlen av glädje. Man kan se
deras ansikte som strålar av
välbehag. De springer dit och hit utan
att kunna bestämma sig vilken lek
eller idrott spel de vill ha för tillfället.
Det känns att de vill vara med på allt
möjligt samtidigt. De vill simma, köra
kanoter på sjön, hoppa på hopp
borgen och trampoliner, cykla
safaricyklar, klättra upp på klätterväggen bada i vatten, spela fotboll,
volleyboll, gräs hockey m.m. Med ett
ord att säga, - allt som finns vill de
göra samtidigt!
Finns, men ändå inte.
Alla dessa lek möjligheter, förutom
kanske, hoppborg, kanoter och berg
klättringen, är faktiskt tillgängliga i
stan, men att få tio minuters glädje av
en av dessa aktiviteter måste man
betala 2 lat, (nästan 30 kr). – en
summa som ofta hela familjen låter
sig använda för en dags mat. Jag såg
en del av dessa barn stående bredvid
en park attraktioner med sina
mammor eller mormor. De bad att
låta dem komma in men de lät dem
inte. De måste välja det som är
viktigare för deras ungar: - Mat för
dagen eller tio minuters glädje.
Veteraner och nykomlingar.
En viss del av barnen är redan
veteraner här på våra läger . De har
börjat redan innan vi hann köpa egen
mark. Det går inte helt enkelt inte att
säga ifrån när de ber att bli mottagna.
De är mycket väl medvetna om hur
det är för barnen att vistas på detta
kristna barnläger och de kan inte
tänka sig att missa ett läger. Några
av dem är med för sjätte gången och
betraktar sig själv som församlingens
aktivister. De är vägledare för
nybörjarna.
Nykomlingar kan man upptäcka på
en gång. De visar upp speciellt
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För barn från familjer, där de sällan eller aldrig fått möta äkta kärlek,
har budskapet om Guds kärlek varit befriande. Många trasiga
barnasjälar har efter dessa samlingar fått ett nytt hopp inför framtiden
genom att de fått känna att de är älskade.
istället. En del av barnen har inte alls
ansikte som avslöjar deras inre
några
föräldrar. De är uppfostrade på
häpnande och förvåning.
barnhem och där har ingen gett för
dem berättelser om den Evige
Är någon av pojkarna som visar lite
Guden. Viss är då Gud rättvis när
sitt dålig beteende, så gäller det bara
Han välsignar dem med sin speciella
för gruppledare att säga:
närvaro då de samlas i Hans namn?
- ”Vi skickar dig hem”,. då förändras
Självklart. Detta är jag absolut säker
hans beteende direkt till det bästa.
på. Den Helige Andes atmosfär bara
känns hängande i luften och därför
Är så som i himlen.
alla, både barn och vuxna, känner sig
Tyvärr! I denna korta berättelsen
här
välkomna och önskvärda. De
kan man inte alls måla den
trivs bättre här inne än vid de olika
fullkomliga bilden om allt som sker
spelen och lekaktiviteterna ute på
här på lägergården under juli-augusti
gården. Halleluja!
månaderna. Med ett ord kan man
säga att vi har här en liten bit av
Kärleken gör under.
himlen på jorden. I alla fall alla de
Det som är mer är att de förändras
närvarande, både barn och arbetare,
helt och hållet bara på en veckas
känner så. Detta är ingen överdrift i
vistelse på lägret. De kommer hem
uttalandet. Kanske de som är helt
helt förändrade. Detta är ett under!
bortskämda skulle ha lite annorlunda
Jag
har pratat med en del föräldrar
uppfattning men för alla lettiska
från första gruppen om detta. De är
medborgare är vistelsen här verkliöverlyckliga över att deras barn får
gen himmelsk.
komma till oss och bli omhändtagna
av
oss.
God är de överlåtnas Gud.
För mig personligen är den
De är inte kristna. De är fortfarande
dyrbaraste och viktigaste aktiviteten
försiktiga med att komma till våra
på lägergården vistelsen i det stora
gudstjänster, men de vill gärna låta
samlingstältet. Här pågår andliga
sina
barn göra det. De kommer med
händelser. Jag kallar vårt tält för
dem till vår kyrka och är här under
tabernakel och det ”Allra Heligaste”.
tiden då deras småttingar sätter sig i
Man behöver inte vara speciellt
bussen för avresa och kommer
andlig för att uppmärksamma den
tillbaka i ett bestämd tid för att vänta
Helige Andens närvaro när alla
på
dem tills de kommer hit igen med
samlas där för att fira gudstjänst.
bussen som är inhyrd till detta ända
Tänk att många av de samlade barn,
mål. De samlas vid huvud ingången
för första gången i sitt liv fick tillfälle
och vi har ett bra tillfälle att umgås
att höra nyheten om Frälsaren Jesus
med dem. Folk i de närliggande
Kristus och frälsningen i Honom. De
flervåningshusen stirrar från sina
har kommit till världen inte av sin
balkonger nedåt och vi försöker lista
egen vilja. Inte heller hade de rätt att
ut vad har de för tankar när de ser allt
själva välja föräldrar. De kanske,
detta ske. Speciellt då en överlycklig
skulle önskat ha sina föräldrar
barnaskara till sist kliver in i bussen
gudfruktiga, men de blev supare

för avresa eller kommer med samma
buss tillbaka med ännu större glädje i
ansiktet och med ryggsäckarna
bakom ryggen.
Det är klart, att även de värsta
motståndarna mot den levande
kristendomen måste ändra på sig förr
eller senare. Detta är verkligen stort.
Vi själva är lite stolta över vad vi är i
vår Herre och över förtroendet från
Guds sida att låta oss vara Hans
tjänare och medarbetare med Hans
folk som är på andra sidan av
Östersjön.
Dröjsmål och glädje i fortsättningen.
Det dröjde några dagar innan jag fick
tillfälle att skriva färdigt detta brev och
under tiden hann jag vara med vid
andra gruppens avskedsmöte i det
stora tältet.
Hur kan man förklara allt som har
skett under de sista några timmar
som ständigt växlar mellan barnens
explosionsartade glädje och djupa
känslomässiga sorg av farväl. Man
måste vara på plats för att förstå
detta. Känslorna kan inte beskrivas i
ord. Programmet var långt, men
ingen ville lämna tältet även när det
ringde i avslutningsklockan. I
medverkandet deltog alla. Alla ville
visa något som de hunnit lära sig
under lägrets gång. Alla lyfte upp sina
händer samtidigt för att visa sin vilja
att komma fram på plattformen för att
uppträda. En massa bibelversar
citerades utantill och åtföljdes av
bibel ställe för att de lätt ska kunna
hitta dem senare i Bibeln.
Samtal med flickan.
Nästa dag kom jag till lägret igen för
att vara med vid barnens avresa med
den inhyrda stora bussen. Medan jag
stod mitt i den väntande skaran hörde
jag en vacker flicka vända sig till den
som stod bredvid, hon bad om att få
låna 30 santim (ca 4;50). Jag tog fram
pengar och erbjud henne. Hon
medan hon stirrade på mig med
förvånade ögon och blygsamt tog
emot dem.
- Varför behöver du ha pengar? –
frågade jag henne.
- Till bussen inne i stan, svarade hon
snabbt.
- Kommer ingen att hämta dig? blev
min fråga.
- Nej.
- Varför då?
Flickan var inte snabb med svaret.
Jag väntade lite innan jag fortsatte- Är det svårt för dig att svara?
- Pappa är alltid full och bryr sig inte
om mig. Mamma super nästan

likadant.
Sen lyfte hon sitt huvud och
hennes stora ögon stirrade
någonstans i fjärran.
- Kanske hon söker jobb idag, var det sista ord hon orkade pressa
ur sig.
Samtalets slutsats.
Jag ställde inte mer frågor, för att
jag visste att samtalet är mycket
känslig för henne, men ett moln av
tankar rollade om och om igen i
mitt huvud. Gode Gud! Tack för att
vi gör vad vi gör, men visa oss vad
och hur kan vi göra mer för dessa
som är övergivna mitt i sina familjer
och ofta av båda föräldrar? De är
många. Kanske de flesta som varit
här har det likadant!
Jag följde med bussen till kyrkan.
Den här gången mötte jag bara
några mormödrar som väntade
bussen som anlände till kyrktorget.
Det verkar som att misstankarna
var riktiga.
Tappa inte modet.
Här vill jag ta vara på tillfället och
uttrycka ett JÄTTE TACK till er alla
som på alla möjliga sätt medverkar till
detta gudomliga arbete. Kom ihåg att
det är ni som gör jobbet.
Det, kanske, kan låta lite fräckt,
men jag ändå vågar säga att ni aldrig
kan använda ert västerländska
välstånd och överflöd på ett bättre
och nyttigare sätt, än att låta dem
göra sitt jobb för de utstötta barnens
bästa eller till andra liknande
ändamål.
Låt er aldrig tvivla på om ni har gjort
rätt genom att offra pengar till dessa
stackars barns stöd! Även själva
lägergårds bygget i sig själv kan inte
vara viktigare. Lägergården kan vara
bra medel till att nå målet medan
barnen, vi tar hand om, är själva
målet.
Era medarbetare på plats är både
sparsamma och gudfruktiga. De
tjänar Gud och deras förtjänst är
förtroendet till dem, - både från Gud
och er.
Det som är kvar.
Idag är lördag och vi har framför
oss ett stort ungdomsläger och ett
familjeläger kvar att genomföra.
Underbart! Allt blir unikt i sig själv och
vi har stora förväntningar av det som
ska ske.
I början av augusti kommer ännu en
barnaskara på nära 90 barn. De
kommer med sina ledare från en
närliggande stad Ekabpils och ska
använda våra lägermöjligheter i sin
tur. Vid den tiden är vi ändå för trötta
för att fortsätta.

Klätterväggen var årets nyhet och
var mycket populär
Glädje och hopp.
Vi måste erkänna, att även vi vuxna
är överlyckliga tillsammans med
barnen över att kunna vara till hjälp,
men det behöver bli bättre arbetsförhållande för kunna att arbete med
så många samtidigt. Allting är
provisorisk gjort och kräver därför
mycket krafter av arbetarna.
De känner sig helt uttömda efter en
månads arbete och orkar inte mer.
Vi tänker på framtiden, då både
personal och barn ska få vistas i
permanent bygda hyddor och med
allt annat som ska underlätta detta
viktiga arbete för Guds rike.
Tack och hoppas på förståelse.
Tyvärr, skriver jag inte här namn på
någon av alla våra kära medarbetare
på den skandinaviska sidan. Det
skulle bli för betungande att vända sig
till var och en personligen. Det allra
viktigaste är att vi kommer ihåg er
alla. (kanske någon behåller sig
anonym). Hoppas på förståelse.
Vår Gud ska se till att återbetala er
alla för vad ni betyder för många här i
Lettland.
För vår del och å allas vägnar TACK
SÅ MYCKET ÄN
EN GÅNG..

Text och bild
N i k o l a j
Shevchuk.
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Vår ansvarige i Fadderådet i
norra Rumänien, Grigore
Todoran, berättar om ett
besök hos en familj i Sighetu
Marmatei, en stad några km
från den Ukrainska gränsen. I
detta område är fattigdomen
mycket stor, på grund av
arbetsbrist .
Idag bestämde jag mig för att
besöka familjen Grigor, så jag tog
bussen från stan till Lapa, ett
distrikt av Sighetu Marmatiei, i
norra Rumänine vid gränsen till
Ukraina.
När jag klivit av bussen, börjar jag
gå mot huset där familjen Grigor
bor, jag korsar en flod och därefter
kommer en sämre väg. Jag
passerar några trädgårdar med
frukt bärande träd, och jag
stannar då och då för att torka
svetten från min panna. Jag
börjar tänka: är det längre att gå?
Efter 2,5 km är jag äntligen
framme hos familjen och jag
väntar lite för att återhämta mig
efter ansträng-ningen. Jag kan
inte sluta tänka: Hur kan dessa
människor bo här? Hur många
gånger per dag måste de klättra
uppför den här backen?
Jag blir förvånad och konstaterar
att familjen Grigor, 10 personer
(föräldrarna + 8 barn)bor i ett litet
hus av trä, med tre rum. Jag
iakttar stängslet där djuren, en ko
och två hästar betar. På min
högra sida såg jag ett nybyggt
hus av trä, där det finns mycket
arbete kvar att utföra bland annat,
nytt värmesystem och inredning
etc.
När jag kommer in i huset blir jag
förvånad över att se familjens alla
8 barn, där den ena efter den
andra övertäffar varandra som
mycket lugna och trevliga barn .
Jag börjar samtala med Nutu, en
man med brunbränd hy, på vars
ansikte jag ser tecken på att tiden
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Trots sin fattigdom och sjukdom känner sig familjen Grigor välsignad
genom alla barnen. Man kan ju ta med i beräkningen att många i dessa
områden ser barnen som en framtida pensionsförsäkring.

Likt många Rumänska familjer har familjen Grigor en ko för att trygga
den egna försörjningen. Naturligtvis ger den inga pengar, men den ger
ett gott bidrag till matförsörjningen med färsk näringsrik mjölk till
barnen.

har gått och det är svårt att tro att
han bara är 40 år. Han säger med
trosvisst: "Jag är glad för att Gud
har välsignat oss med 8 barn, den
äldsta är 18 år och den yngsta 7
månader."
Han minns än i dag när han 1988
var i arméns tjänst i Hunedoara
och när han träffade sin fru.
Efter ett tag, bad hans fru honom
att följa henne till Pingstkyrkan.
Han trivdes där och på sommaren
1990 lät han döpa sig.
Efter detta arbetade han 10 år i
Hunedoara och under den tiden
fick de 5 barn. Men på grund av

den dåliga ekonomiska
situationen, beslutade de sig för
att lämna Hunedoara och etablera sig i Sighetu-Marmatiei. På
grund av den svaga ekonomin
de hade, trots att de sålt allt vad de
hade i Hunedoara, så kunde de
likväl inte köpa ett hus inne i
staden. Husen var mycket dyra.
Så de bestämde sig för att köpa
ett gammalt hus med en trädgård,
vid utkanten av Sighetu Marmatiei, i ett område kallat Lapa.
Jag ser att barnen sitter lugnt och
lyssnar till vad vi talar om. Nelutu
säger till mig, medan han tittar åt tt
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Trots det mycket dåliga ekonomiska läga har familjen
Grigor lyckats resa upp stommen till ett nytt och
större hus. Man hoppas få mera plats för att på ett
värdigare sätt kunna hysa familjens alla åtta barn.
Men den världsvida ekonomiska krisen har satt sina
spår. Ännu finns mycket att göra i huset innan man

barnen: "alla är friska, endast en
flicka Andrea Bianca har ett
handikapp, hon kan inte tala
därför att hon inte kan höra. Vi
hoppas hon ska kunna opereras
för att kunna och få lite hörsel.
Hon ska nu gå i tredje klass och
måste gå den 2,5 km långa vägen
till skolan. "
Av de åtta barnen i denna familj är
det fem som går i skolan. (tre av
dem går till skolan i Lapa och två
av dem måste åka till skolan i
Sighet, dit de kommer med buss.)
Hustrun till Nelutu, Camelia är
sjukpensionär, hon har en del
problem med sina ögon och
måste bära mycket starka
glasögon. Hon är därför
hemmafru, tar hand om barnen,
ser till att de är rena, att de får
växa upp friska och få en tro på

kan flytta in. Man kan se att Nutu är en duktig
snickare, men utan inkomst är det likväl nästan
omöjligt att fortsätta bygga. Men än har de inte gett
upp. Man ser framtiden an och hoppas att nya tider
kommer och det ska bli möjligt att ta huset i
besittning.

Jesus som bär genom livet.
Endast genom kärlek kan
föräldrar ge sina barn en sådan
trygghet.
Nelutu arbetar i jordbruket men
även en del avverkning i skogen.
På detta sätt har han kunnat
bygga det nya huset som de
hoppas att snart få flytta in i.
Han berättar för mig med viss
smärta: "allt material jag har fört
hem har jag gjort med våra två
hästar. Att betala någon för att
göra detta, skulle kosta mer än
själva materialet. "
Livsmedel, kläder och skolmaterial har inte varit lätt att köpa
för så många barn. Men idag får
barnen hjälp från faddrar i
Sverige.
Det lilla jordbruket ger dem
möjlighet att överleva genom en

bra skörd av potatis, bönor och
majs. Och kon ger barnen en
mycket välsmakande mjölk.
Jag slutar här berättelsen om
familjen Grigor med hopp om att
Gud ska fylla behoven för var dag
som kommer, allt enligt Hans
löften.

Text och bild
Grigore Todoran, fadderansvarig i
Sighetu Marmatei, Rumänien
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www.hudiksvallssolskydd.se
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

l
Vi är specialiserade

på däckservice för mc,
personbilar, lastbilar och traktorer.
l
Vi har ett stort urval av LM-fälgar
l
Vi utför hjulinställning
l
Butik med biltillbehör
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Däckab i Hudiksvall

Däckab i Delsbo

Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87,
Jourtel:070-640 75 50

Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och
kvalitetscertifierad
enligt standarderna
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004

Laponia Konsult
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

J-O Bäck Affärsutveckling AB
Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210
bothnia.invest@kiruna.nu

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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En solig fredag på försommaren
var barnen från Tabita på sin
första utflykt till TG.Mures, som
är Reghins närmaste storstad.
Då var det äntligen dags att för
första gången få besöka ett ZOO
och få se en massa olika djur.

Hela barnaskaran från Tabita, poserar framför den buss som skulle
köra dem till en alldeles speciell ävantyrsdag i Tg. Mures.

Vi fick även tillfälle att stilla vår
hunger på Mc.Donalds genom
att mumsa på härliga
hamburgare.
Vi hann även med ett besök på
en kafeteria där alla barnen fick
det unika tillfället att själva
beställa vilka läcker´heter de ville
smaka.
En stund i en lekpark var även
en del av dagen.
För att kunna göra denna
speciella tripp möjlig hade flera
personer från Spanien och
Österrike bidragit med pengar.
Vi vill tacka er alla som bidragit
till att vi kan ge dessa barn
kärlek, lycka och glädje.

Att få leka i en lekpark som är lite utöver det vanliga var en upplevelse
för barnen.

Ett stort tack till er alla från oss
på TABITA.

Text och bild
Simona Puskas,
verksamhetsansvarig

Mc.Donalds hamburgare är alla barns önskedröm.
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centret besöker vi en bunker
från det kalla krigets tid. Vi
kliver ner 9 meter under jorden
i Ligatne, en ort nordost om
Riga. Ovanpå bunkern står ett
sjukhus!! och intill har man
byggt en simbassäng som
Det är tur att alla har en e g e n t l i g e n ä r e n
reserverad plats i bussen helikopterplatta. Bunkern blev
annars skulle det ligga färdig så sent som 1987. Här
sjukvårdsmateriel, kläder, skulle rent bokstavligt den
förnödenheter och personliga högsta militärledningen låsas
gåvor på väg till Lettland på in under tre månader om ett
varenda plats! Vi är ett 40-tal kärnvapenkrig skulle bryta ut.
förväntansfulla resenärer som Inom en timme efter ett Ivans berättar om Det kristna centret i Riga.
är på väg till Lettland med krigsutbrott skulle förråden
Andersson Buss på årets fyllas, personalen, 250 man,
kombinerade hjälp- och anlända och anläggningen
turistresa. En del resenärer var skulle gå igång som en
med på fjolårets resa, andra autonom enhet. Här står
reser för första gången till fortfarande radiosändarna,
Lettland men alla ser vi fram elverken, de strategiska
emot resan. Tyvärr drabbades kartorna hänger på väggarna
reseledaren Birgitta Norberg ja allt finns kvar i original och vi
av sjukdom och vid ankomsten kan nu i efterhand se hur allt
till Riga hämtades hon till var tänkt Elverken användes
sjukhus nr 1 för vård. Hon blev för övrigt så sent som 2005 i
bättre och kunde ansluta s a m b a n d m e d s t o r m e n
senare till resan och hon hade Gudrun. Den mycket kunnige
mycket att berätta. Det är värt och ivrige guiden försökte
berätta allt för oss under 1½ Timotejs, en blivande violinvirituos?
en egen artikel!
timme och vi fick känna den
I Riga mötte oss pastor Ivans isiga vinden från sovjettiden.
Naidjonoks och visade oss Något absurt kändes det att
runt i det kristna centret, där man här skulle kunna fira en
han arbetar. Här händer det födelsedag eller ha fest under
mycket. Det finns en +60-klubb de kommunistiska standaren
som erbjuder en mängd och lyssna till originalmusik
aktiviteter för de lite äldre, för från en riktigt gammal hederlig
barn och ungdomar driver man vinylplatta spelad på en
en förskola, en söndagsskola grammofon med pickup!
och scoutverksamhet. Några
från centret har som uppgift att Från Ligatne gick resan vidare
besöka ungdomarna som finns till Gulbene. Där besöker vi
på ungdomsvårdsanstalterna den tidigare järnvägsstationen
för att hjälpa dem vidare i livet som håller på att förvandlas till
och ge dem stöd att finna sin ett dagcenter för barn som
plats i samhället. Under behöver en lugn plats att vara Upp till kamp emot kvalen… Lignate
somrarna anordnas läger, på efter skolans slut. Arne
utanför byggnaden finns en Edström berättade inte utan
stor fotbollsplan och inne i stolthet hur han och flera andra
byggnaden har man en fin från HTLI var här och arbetade
idrottshall. Vi är där en söndag under mars månad i år. Det är
vid lunchtid och den ena otroligt fint, det som är färdigt
gudstjänsten efter den andra och när allt är klart kommer det
hålls i den vackra kyr- att bli ett trevligt och mysigt
kolokalen. Hela centret är ställe att gå till i stället för att gå
ekumeniskt. Människor kom- och driva på gatorna, som
mer och går och det tycks pågå många skolbarn gör just nu. I
någon form av verksamhet i förra numret av Nyhetsforum
varje rum. Under lunchen finns en längre artikel om
bjuder Ivans unge son Timoti Gulbene.
på klassisk fiolmusik. Jag
hoppas han kan få möjlighet att Från Gulbene gick färden
utveckla sitt spelande, det vidare till Zilupe. De sista Middag på Oasens lägergård.
kilometrarna fram byn är i Numera heter platsen Latgale´s Bärnsten.
skulle kunna leda långt.
I stark kontrast mot det kyrkliga bedrövligt skick. Bussen får sig
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en knäck i en av de farliga groparna.
Vi är nu endast 6 km från den ryska
gränsen. I ursprungsplanen ska vi
besöka ett sjukhem och leverera
kläder mm. Vi får besked att vi inte
kan tas emot p g a personalbrist och
vi undrar lite till mans vad det
egentligen står för. Emellertid lastar
vi av det som var avsett för hemmet
och det magasineras så länge i
baptistförsamlingens byggnad. Vi
står parkerade vid ett hus där en
man hämtar vatten ur en brunn på
gården. Pastorn för
baptistförsamlingen berättar att i
huset bor hemlösa och de har
varken el eller vatten inomhus. Två
av våra resenärer tog en kakburk
och gick in. De möttes av en stank
och ett förfall som trotsade all
beskrivning. Dörren som de
knackat på öppnas, kvinnan i
dörren drar fort för draperiet, tar
emot kakorna och stänger dörren.
Birgitta och Karl-Erik hinner dock se
att hon blev glad.

Arne Edström, Bjuråker, berättar om det arbetet vi har på gång i Gulbene.
Snart kommer gatubarnen att få komma hit och äta ett mål mat om dagen.

Situationen i byn beskriver pastorn
som en djungel. Få är intresserade
av kyrkan, och man har stora
ungdomsproblem. Han menar
också att den allmänna
inställningen till alkoholister,
hemlösa och handikappade är att
de får skylla sig själva och inte kan
räkna med stöd ifrån kommunen
eller staten. Det är långt till vårt
sociala tänkande.
Dagens middag serverades i
Oasen, lägergården utanför
Daugavpils. I strålande väder satt vi
vid långbord i tallskogen och åt
lettisk korv som grillats över öppen
eld. Jag tog mig en titt in i bastun
som byggts och kikade också in i
småstugorna som norrmän byggt.
Jag märkte att min lettiske guide
tyckte om det han visade och det
gick riktigt bra att förstå varandra
med händer och fötter. Han är en av
de många uteliggare som fått en
värdig tillvaro med hjälp av
pingstkyrkan i Daugavpils.
Påföljande dag besökte vi det
sociala centret, där vi också var i
fjol. Jag kunde inte se någon större
skillnad men en deltagare som varit
hit för flera år sedan menade att det
såg mycket renare ut och nu låg
man inte heller så många på
rummen som då. Det kändes roligt
att höra det.
På eftermiddagen besökte vi en
liten by utanför Daugavpils,
Lautsece. Dit hade pingstkyrkan
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Välkommen in och se hur vi bor!!

fraktat kläder för
utdelning. Det var
mycket trångt i den lilla
lokalen och man rev och
slet i säckarna och mig
tycktes det som att det
inte var så noga vad man
fick med sig. En märklig
känsla insmög sig och
jag kom att tänka på de
filmer jag sett på TV från
Afrika med knuff och
trängsel och ivriga
händer. Nikolaj
Schevshuk menade
emellertid att detta är det
bästa sättet att dela ut kläder. Folk
verkade nöjda när de gick hemåt och
det är kanske det viktigaste.

Sjukvårdsmateriel överlämnas till
det sociala centret i Daugavpils.

Praktiskt taget allt finns på marknaden.

Hej och tack för denna gång! vinkar barnen på Frälsningsarmén i Riga.

Värmande strumpor behövs trots vårvärmen.

En del kör BMW andra häst.

Vad har du fått? frågar barnen på Frälsningsarméns barnhem i Riga.

Dagens höjdpunkt var för
många den lilla konsert som
Daniel Cherpinskis bjöd på
under kvällen. Varsamt och
med känsla spelade han såväl
små sonatiner av Bach som
lite svängigare rytmer. Med
rätt hjälp kommer den unge
mannen att gå långt.
Dagen därpå avreste vi till
Riga via Salaspils. Där står ett
monument byggt under
sovjettiden med kolossala
stenfigurer. Monumentet
byggdes för att eftervärlden
inte ska glömma nazismens
brott mot mänskligheten men
det har ännu inte byggts några
minnesmärken över de
miljoner människor som
försvann i Gulaglägren.
De sista gåvorna i bussen
överlämnar vi till Frälsningsarméns barnhem i Riga. Det
är som vid förra årets besök
en varm och välkomnande
stämning på barnhemmet.
Föreståndarinnan berättar att
de barn som p g a ålder lämnat
hemmet har fått ett bra liv. Det
har gått bra för dem. En del
barn har fått nya föräldrar och
familjer och för dem går det
också bra. Den vänliga
atmosfären, kärleksfullheten
och tilliten har burit frukt
Sista dagen i Riga ägnas åt en
rundvandring i gamla stan,
lunch på Lido och någon
timme på marknaden. Här
finns allt såväl för livets
nödtorft som för lyst och
glädje. Vi var några som köpte
plantor för att ta med sig hem

och min kungsängslilja tycks
trivas i Hudiksvall.
Resan har väckt många
tankar och frågor. I Riga och
Daugavpils går man mycket
propert och modernt klädd
och i butikerna finns allt att
köpa till priser som ligger på
samma eller något lägre nivå
än i Sverige. Vilka är de
människor man möter där?
Bilparken är mycket yngre än i
Sverige men efter vad man
kunnat se och höra i massmedia är det ofta bankernas
bilar. Som kontrast har vi
under resan fått möta människor som inte ens har vad
man behöver till livets
nödtorft.
En sommarvecka när gullvivorna blommar och det är
varmt och gott ser allt fint och
idylliskt ut i Lettland. Vi som
var med på resan fick med
egna ögon se att det finns ett
stort hjälpbehov i vårt
grannland. HTLI och deras
samarbetspartner gör en
betydelsefull insats och
hjälpbehovet kommer att
finnas lång tid
framåt.
Låt oss hoppas att hjälparbetet kan
fortsätta med
gemensamma
krafter.
Text och bild
Marianne Ersson
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Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Ingmarie Andersson, Bollnäs
Alexander Johansson, Iggesund
Lisa Stolth , Hudiksvall
Karin Wikström, Hudiksvall
Gerd Eriksson. Orsa

CD-skiva
På kryss med Lisa
På kryss med Lisa
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

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

Mera information finns på www.htli.org/oasen

Tänk på de fattiga när du
upprättar ditt testamente.
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Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den 1 november 2009 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De tre första vinnarna belönas med
Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
eller ett nummer av korsordstidningen.
“På Kryss med Lisa”
(markera vilket du önskar)

□
□

De två efterföljande vinnarna får två Trisslotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bjuråker Tel. 0653-20250
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Olle Bodell, Hudiksvall som fyllt 80 år
——
May Fransson, Järvsö, som fyllt 80 år
——
Mary Bergström & Lilly Larsson som fyllt 70 år
——
Carl-Erik Bäck, Piteå som fyllt 60 år
——

Följ med på vår buss och
båtresa till Lettland

Britt Brink, Friggesund
Lukas Ersson, Jättendal
Erik Johansson, Kila, Säffle
Gunborg Eriksson, Hudiksvall
Roland Lundgren, Bergsjö
Britta Stagnell, Hudiksvall
Märta Almqvist, Vilhelmina
Lars Eriksson, Hudiksvall
Ernst Wiklund, Hudiksvall
Märta Almqvist, Vilhelmina
Sylvia Rosdahl, Arboga
Anna Larsson, Hudiksvall
Ingegerd Englund, Bergsjö
Stig Larsson, Linköping
Knut Bengter, Hudiksvall
Gunnel Johansson, Hudiksvall
Stina Jonsson, Hudiksvall
Leif Haglund, Forsa

den 19-25 september 2009.
Vi kommer att besöka Riga
under 2 dagar, Daugavpils
samt intressanta besök i lettlandsbygder och
dess befolkning.
En intressant och annorlunda resa där ni på
plats får se hur bistånd från Sverige används
på bästa sätt.
För mer info kontakta 0650-16328 eller
070-2968022, Bigitta Norberg.

Du kan även bli stödmedlem utan personligt ansvar
Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger
per år och stöder därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen annan lön, än den
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi
möter när vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 90 01 15-7.
Med Din hjälp når vi ända fram!
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-post föreningsbrev

Vi arbetar nu i
Rumänien, E t i o p i e n ,
Lettland och Ryssland
där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina
barn det 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. 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

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

stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns det
ingen möjlighet att studera på grund
av den ekonomiska situationen.
Och utbildning är alltid det bästa
botemedlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig situation
om de inte får riktiga jobb. Risk finns
att de hamnar i trafficking och
prostitution. När hungern blir allt för
stor gör man vad som helst för att få
mat att äta.
För 250-350 kr/månad kan du hjälpa
en student att studera på universitet.
En sådan utbildning bäddar för ett
bra jobb. I vårt system kan man även
dela på fadderskapet, så att flera kan
dela på hjälpen för t.ex. en student.
Ta ett fadderbarn, och varför inte ett
barn i samma ålder som någon i din

arbetar helt utan mellanhänder med
bästa möjliga effektivitet.
Vi har egna kontaktorganisationer i
de länder vi arbetar. Dessa
organisationer vet bäst vilka behov
som finns, och vi förser dem med
nödvändiga resurser för att gå ut i
samhället och möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje
fadder möjlig-het till direktkontakt
med de familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via Internet och
100% av fadderpengarna går till
fadderprogrammet
på
den ort vi arbetar. Av
inbetalda medel går 95%
till barnet och 5% till
omkostnader för de
medarbetare som åker ut
till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bätt-re
liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av
uppgifter. Vi behöver
medhjälpare
för att

familj.
Om du är mormor eller morfar, farmor
eller farfar, då 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

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!.
Stöd vårt arbete med en
gåva till pg 90 01 15-7

Vi har 90-konto och omfattas
därför av SFI:s kontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

