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Den efterlängtade somma-
ren både kom och gick.
Och vi i Sverige kommer att 
gå till val i höst. 

Att kunna göra ett val är väl 
demokratiskt och fint. I vår 
verksamhet möter vi många 
människor som inte har några 
val. I varje fall inte för sin egen 
del.  I de flesta fall är man fast i 
en fattigdomsfälla. Det kan 
man ju kalla det när man inte 
har råd att utbilda sig. 
Man kan läsa i tidningarna att 
baltländerna börjar resa sig ur 
den ekonomiska krisen. Men 
den bild man återger är bara 
de officiella statsfinanserna. 
De siffrorna kan naturligvis se 
bra ut när man har tagit  bort 
alla förmåner från befolk-
ningen. Pensionerna har 
ha lveras ,  busskor t  och 
studiehjälp dragits in. Skol-
maten måste betalas av 
barnens föräldrar. Massor med 
sjukhus läggs ned.  
Att vara förälder under sådana 
förhållanden är inte lätt. (Se 
artikeln på sidan 10).  
Men val är ju något vi alltid 
ställs inför och vi gör dagligen 
nya val. Visserligen ofta små 
val men ändå värdefulla val 
som påverkar vår situation. Till 
exempel är alla våra priori-
teringar ett val.  Vi väljer ofta 
att tanka bilen medan vi ändå 
är i stan eller passar på att 
köpa lite mjölk när vi ändå är 
på ICA trots att det ännu inte är 
direkt nödvändigt. Det skulle 
ha räckt med att köpa mjölk i 
morgon. 
För oss i Sverige är dessa val 
enkla. Men faktum är att dessa 
val skulle var omöjliga om vi 
inte hade pengar att handla för. 
De flesta val utgår ifrån våra 
förutsättningar. Därför är livet 
enklare för oss i Sverige än för 
människorna i våra fattiga 
grannländer. 
Man kan ju inte välja sig ut ur 
fattigdom. Möjligen kan man 
önska och hoppas. 
Jag frågade en gång en 
mycket vacker och duktig 
tjugoårig tös i Rumänen vad 
hon vill bli om hon fick önska 
vad hon ville. Vi hade just 
startat vårt fadderprogram för 
studenter, så jag såg en 
möjlighet att hjälpa henne med 
studier vid universitet. Till 
saken hör att hon just då 

järnvägsstation. Efter några 
sekunders betänketid sa hon: 
- Jo, jag skulle vilja sälja 
biljetter i stället för att städa! 
Jag trodde inte hon hade 
förstått min fråga så jag upp-
repade mig, men hon gjorde 
klart att det skulle vara ett 
oerhört lyft, att gå från städning 
till biljettförsäljning. 
De fattiga har inte för vana att 
kunna välja. Det var helt 
otänkbart för henne, att våga 
önska något som en svensk 
ungdom skulle ha önskat sig, 
t.ex läkare, advokat, eller 
skådespelare. 
Under hela hennes uppväxt 
hade hon vant sig vid att inte 
kunna välja. Därför förmådde 
hon heller inte att önska något 
eller hoppas. 
Vi ska snart välja en regering 
som förhoppningsvis ska 
fortsätta ge oss en politik som 
ökar vårt välstånd. 
När vårt välstånd ökar borde vi  
även kunna välja att dela med 
oss till de som har det sämre?

Jag tror att våra val kan 
förändra livet för de fattiga.
I Lukas 19,  kan vi läsa om  en 
tulltjänsteman som åt middag 
med Jesus. Han blev då så 
förändrad i sitt tidigare egois-
tiska hjärta, att han valde att ge 
hälften av sina ägodelar till de 
fattiga. (Det skulle varit roligt 
att fått lyssna till deras mid-
dagssamtal).
När en tullare säger sådana 
saker som att ge bort av det 
han äger, måste det verkligen 
ha hänt nåt. 
Det vet ju vi som har fått sitta 
och vänta i veckor vid tullarna 
till Österuropa, alltid beroende 
på dessa tullares egoism och 
korruption. 

När du ska göra ditt val, tänk 
på dem som inte kan välja och 
välj att sträcka ut 
D i n  h j ä l p a n d e  
hand.
      
Varma sensommar-
hälsningar  /
 Allan Widarsson 
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I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Mottagning av kläder vid 

NorstaDepån 

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   
Allan Widarsson, från HTLI  och  och Nikolaj 
Grip, från lettiska Pingstunionen, klipper 
gemensamt med var sin sax det band som 
symboliskt förklarar det nya gatubarncentret  
invigt.

Foto Natasha Porosina
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www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800



Datum Leveranser under 2010 Ton Stat.Värde

2010 Totalt för 2010 36,5 1,006 milj

Juni  - 2010
Sjukhusutrustning till Plavinas, 

Lettland med lastbil 4 173.000 

Maj - 2010
Kläder m.m till Daugavpils och 

Gulbene med buss  1,5 38.000 

Maj - 2010
Sjukhusutrustning till Balvi, Lettland 

med buss och släp 7 245.000 

April - 2010 Kläder till Vitryssland  15 375.000 

Jan -   2010 Kläder och möbler med lastbil 7 175.000 

Leveranser hittills under 2010

Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 54 59 00
Söderhamn Tel 0270- 737 20
Hudiksvall Tel 0650- 54 83 00
Ljusdal 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Förstärkning i Addis Abbeba

Lite nyheter från Addis!
Helen Taye som har 
arbetat som HTLI:s 
representant sedan 2007 
i Etiopien, arbetar nu 
deltid för att även kunna 
vara barnledig.  

En ny medarbetare, med 
särskilt ansvar för att 
hålla uppgifterna i vårt IT 
system ”AidTrack” 
aktuella, har anställts på 
deltid. 
Han heter Meliayan Abdu 
och är datakunnig och har 
arbetat som lärare i 
datakunskap och 
engelska. Han kommer 
även att bistå Helen med 
arbetet i fadderrådet och i 
kontakter med myndighe-
ter. 

En annan viktig uppgift är 
att hjälpa till i kontakterna  
mellan Sverige och 
Etiopien bl.a. genom att 
översätta brev från 
faddrar och fadderbarn.

 Utveckling är en av HTLI:s 
viktiga uppgifter och det 
gäller även personalen. För 
två sedan var Helen i 
Sverige på den konferens 
som HTLI anordnar 
vartannat år  för samtliga 
lokalanställda i fadderråden. 
Hennes deltagande var 
mycket uppskattat och ett 
viktigt inslag i konferensen.

Helen Taye, var vår första 
medarbetare i Addis, och har 
från första stund varit en 
mycket lojal och engagerad 
medarbetare som nu är 
barnledig på deltid.



Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom

 HTLI har detta år kallat 
Meliayan till den konferens 
som HTLI för andra gången 
anordnar.

 Vi ser fram mot att få möta 
honom och ge honom den 
träning och utbildning han 
behöver för sitt uppdrag.

I övrigt går verksamheten i 
Etiopien som planerat, dock 
återstår fortfarande arbetet 
med att få vår etiopien-
organisation HTLET (Help To 
Life Ethiopia ) registrerad 
som filial till Hjälp Till Liv 
International.

P.g.a. av omorganisation av 
den etiopiska myndigheten 
har processen dragit ut på 
tiden. Bl.a har regelverket 
förändrats och vi tvingas 
därför att lämna in en ny 
ansökan till myndigheterna.

Vi räknar med att Mailiayan 
kan vara till god hjälp med 
denna process.

Mailayan Abdu blir vår nye data-
ansvarige och kommer att bistå 
Helen Taye i fadderådet. Mailayan 
behärskar både engelska och data 
och kan hjälpa till med brevöver-
sättningar via post och e-mail. 
Det har stundtals varit svårt att få 
information från barnen, men vi 
hoppas att kommunikationerna med 
fadderbarnen nu ska bli effektivare.

Idag får ca 60 fadderbarn / 
studenter/äldre hjälp från 
sponsorer i huvudsak från 
Sverige. 

HTLI har kontakter med 
andra lokala organisationer 
som vi avser samarbeta med 
framöver.

HTLI Etiopien har en mycket 
intressant tid framför sig, vi 
kommer att redogöra för 
detta längre fram. Framför 
allt handlar det om att 
utveckla våra möjligheter att 
ge hjälp till självhjälp, t.ex. 
utbilding i olika hantverk och, 
entreprenörsutbildningar.

Vi är mycket tacksamma för 
all hjälp som våra sponsorer 
bistår med.  Fadderbarnen i 
Etiopien får ett värdigare liv 
tack vare er! 

Kjell Widarsson
Fadderansvarig för Etiopien



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17



En talande visa av Evert Taube

Så länge skutan kan gå
så länge hjärtat kan slå
så länge solen den glittrar på 
böljorna blå, 
om blott en dag eller två, så håll 
tillgodo ändå för det finns 
många som aldrig en ljusglimt 
kan få!
: Och vem har sagt att just du 
kom till världen för att få lycka 
och solsken på färden?
Att under stjärnornas glans
bli purrad uti en skans
att få en kyss eller två i en 
yrande dans?
Ja, vem har sagt att just du skall 
ha hörsel och syn, 
höra böljornas brus och kunna 
sjunga!
Och vem har sagt att just du 
skall ha bästa menyn 
och som fågeln på vågorna 
gunga?

Evert Taube mötte en gång en 
dansk estradör som saknade 
en sång för sin kabaré 
påföljande dag.. Dansken 
klagade sin nöd för för vår 
svenske nationalskald som 
genast gick hem och skrev 
”Så länge skutan kan gå”. 
Sången överlämnades enligt en 
återberättare  i rätt tid till den 
danske estradören. 

Vem har sagt att just du kom till 
välden, för att få solsken och 
lycka på färden frågar Taube? 
Kanske mindes Evert sina egna 
fattiga ungdomsår i Stockholm 
när han sjuk och hungrig 
tvingades ”palla ” äpplen från 
Djurgårdens  äppelträd för att 
överleva?  Säkert ställde sig 
Evert Taube mer än en gång 
frågan varför just han skulle ha 
det så svårt och besvärligt. 
Detta var, som vi förstår, långt 
innnan berömmelse och ära 
infann sig.

Frågan är fortfarande 
brännande aktuell med tanke 
på den verklighet som Hjälp till 
Liv International möter. Varför 
skulle solsken och lycka vara 
så självklart för dig och mig? 

Många av de människor som 
Hjälp till Liv International bistår 
har aldrig upplevt en enda liten 
solglimt i sina liv. Fattigdom och 
krassa förhållande på alla livets 
områden har varit deras lott. 
Livet har för deras 
vidkommande aldrig inneburit 
vare sig solsken eller lycka. Det 
där med bästa menyn är och 
förblir en dröm. Många får sin 
meny serverad av en soptunna. 
Det finns många som aldrig en 
ljusglimt kan få, sjunger Evert 
Taube. Många av dem vi 
hjälper har inte begåvats med 
vare sig hörsel eller syn. 

I likhet med visans första strof  
vill vi forsätta vårt hälparbete 
”Så länge skutan kan gå och 
hjärtat kan slå”. Så länge våra 
krafter medger det och våra 

sponsorer bidrar, kommer vi att 
fortsätta att hjälpa nödställda 
människor i Rumänien, 
Lettland, Etiopien och 
Ryssland. 
Kan även du vara med och 
räcka en hjälpande hand? Tänk 
efter en gång till och kontakta 
oss gärna. 

För Hjälp Till 
Liv 
International

Ove Aronsson, 
Dala-Järna   / 
medarbetare  

Vem har sagt att just du ........

Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn ....... 
Det finns många som får dagens meny från soptunnan.

Foto Marianne Ersson



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260



Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438

Vill även ditt företag vara med 
att annonsera i vår tidning eller 

göra en direktsponsring? 
Kontakta Janne Bäck 

på 070 5240802 
eller janne@htli.org
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En fadderfamiljs grymma verklighet....
Oksana är en kvinna som 
gör sitt yttersta för att 
överleva. Vi vill berätta om 
henne för att visa hur livet 
ser ut för många i vårt 
grannland Lettland.

Oksana är på ett sätt en 
förebild av en omsorgsfull 
moder när hon utan några som 
helst förutsättningar tar ansvar 
för sin familj och försöker fostra 
sina barn. 
Hon har fem barn, fyra pojkar 
och en flicka. Tre män har hon 
haft men ingen har hon fått 
behålla. Den förste mannen var 
polis men hon förlorade honom 
när att han knivmördades i 
tjänsten. 
Den andre mannen övergav 
henne och den tredje är 
alkoholist, bor inte hemma och 
ger henne ingen hjälp med 
barnen.
Det kan tyckas att det kunde 
vara nog med dessa 
bekymmer. 
Men, nej, det är värre än så.

Oksana har, liksom många 
andra i det krisdrabbade 
Lettland, inget fast jobb. 
Bostaden består av endast ett 
rum på femton kvadratmeter 
med en liten kokvrå och ett 
skåp  som används som toalett.
Hela huset är ett 
övernattningslogement för 
hemlösa som kommunen 
tillhandahåller. 
Det är en lång korridor med 
cirka tjugo rum som alla delar 
på en toalett. Varje rum är c:a 3 
meter brett och fem meter 
djupt, från korridoren sett. 
Dessutom har huset flera 
våningar, så det finns ca 100 
rum som bebos av hemlösa, de 
flesta narkomaner och 
alkoholister. Därför lever 
familjen alltid i rädsla för vad 
som kan hända. Barnen vågar 
aldrig gå till den gemensamma 
toaletten utan använder sig av 
pottan i kokvrån. 
  
Detta är alltså ingen särskilt bra 
miljö för småbarn.  
De två minsta barnen är i 
förskoleåldern, men är hemma 
på grund av ekonomiska skäl. 
Hon har inte haft råd att betala 
avgiften. 

Barnbidraget är en försumbar 
historia på endast 70 kr per 
månad men bara under skoltid. 
Någon annan socialhjälp kan 
familjen inte få eftersom äldste 
sonen har fyllt aderton och 
förväntas ta ansvar för familjen. 
Problemet är bara att i Riga är 
det, precis som i Sverige, svårt 
för  adertonåringar att få jobb. 
De två mellanbarnen som är i 
skolåldern går i en kommunal 
internatskola och “slipper” 
komma hem under veckorna. 
Men under sommartid däremot 
är det ett stort problem att 
behöva trängas på dessa 
femton kvadratmeter som ju 
utgör endast två kvadratmeter 
per person inklusive möbler och 
den lilla kokvrån på ca 4 
kvadrameter.  Så den faktiska 
fria golvytan under dagtid är 
endast en kvadratmeter per 
person.!
Natasha som är fadderansvarig 
i Riga berättar att Oksana trots 
detta lyckas hålla rent och fint i 
det trånga rummet. Barnen har 
alltid rena kläder när Natasha 
kommer med månadens hjälp.  
Oksana önskar få en bäddsoffa 
till för att slippa bädda  på en 
madrass på golvet. 
Man frågar sig om inte 
kommunen skulle kunna 
erbjuda ett bättre boende för en 
sådan här familj?
Jodå, men då hamnar familjen 
ute på landet och det finns inga 
fria busskort och bil finns 
naturligtvis inte heller, så det är 
en praktisk omöjlighet att bo 
där inga skolor eller affärer 
finns. Så de har valt att kämpa 
vidare och Oksana hoppas på 
ett jobb som ger bättre betalt. 
Men Oksana, kommer från en 
arbetarfamil,  har ingen speciell 
yrkesutbildning och är därför 
hänvisad till lågbetalda 
servicejobb. 
Den lagstadgade minimilönen 
är idag ca: 2800kr per månad. 
Men det är inte mycket till lön 
för en familj på sex personer, 
när matpriserna ligger på 
samma nivå som i Sverige. 
(Det spelar ju ingen roll hur stor 
en lagstadgad lön är om man 
ändå inte får något jobb 
överhuvudtaget).  
Nu har alla barnen fått egna 
faddrar och den hjälpen är 
ovärderlig för familjen, men 

räcker naturligtvis inte till ett bättre boende. 
Det har visat sig vara omöjligt att skicka brev till 
familjen därför att det inte finns 
fungerande postlådor. De är alla 
förstörda av husets egna 
hyresgäster.

Berättat av Natasha Porosina, 
fadderrådet Riga

OksaDe fyra mindre barnen samlad i soffan, 
den enda möbel som finns i rummet. De önskar 
att få en soffa till  för att slippa ligga på golvet. 

Oksana från Riga, en beundransvärd fembarns-
mamma, som trots alla tänkbara motgångar 
uppvisar engagemang och framtidstro när hon 
fostrar sina fem barn. 

Foto Natasha Porosina

Foto Natasha Porosina

Vill du bli fadder för 
att hjälpa en familj?
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Sundsvall  Tel.   060 - 14 04 00

Hudiksvall Tel.   0650 - 170 00

Bollnäs      Tel.   0278 - 243 00

Östersund Tel.   063 - 13 04 90

www. tfservice.se

Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  
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Det var många som hörsammade 
inbjudan till öppet hus på NorstaDepån 
den 15 maj. Insamlingen av kläder var 
öppen och många säckar bars in för 
vidare transport till behövande. På loppis 
kunde man hitta lite av varje, kanske en 
bra bok. Som vanligt, när HTLI har ett 
arrangemang fanns Knut och Birgitta på 
plats och serverade kôlbullar. De 
smakade verkligen gott!
Olika hantverkare visade sina produkter 
bland annat gjorde Eje Brodin knivar av 
gamla sparkmedar. Delar av Hudik Big 
Band underhöll till kaffet och det var 
mycket uppskattat. Dagens netto, nästan 
14000 kronor, går till HTLI:s hjälparbete. 
Tack alla medverkande och besökare!

Marianne Ersson, Hudiksvall

Öppet hus i NorstaDepån 
blev en         fullträff!

Kôlbullar är alltid populära

Här blir gamla sparkmedar knivar.

Musik till kaffet med delar av Hudik Big Band.

Foto Marianne Ersson

Foto Marianne Ersson

Foto Marianne Ersson
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Solveig vid spinnrocken. Det ser enkelt ut!

Stundtals var det svårt att hitta en lucka Hoppas det finns en plats i trädgården.

Stilstudie  Sony Karlsson, som även blev vinnaren av en elektrisk såg som 
utgjorde första priset.   

 vid yxkastningen. Här kastar

Foto Marianne Ersson

Foto Marianne Ersson Foto Marianne Ersson

Foto Marianne Ersson

Foto Marianne Ersson
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Så firades Barnens Dag på barncentret Tabita. 

Den första Juni firar Rumänien  Barnens Dag. På Tabita blev det festligt värre när man fick dela på en 2,5 
meter lång pizza. 
Simona, till vänster, som är ansvarig för verksamheten, delar pizzan i lagom stora delar. 

Foto Simona Puskas

Simona berättar att flera av barnen aldrig tidigare smakat pizza. Stående till höger i bild syns från vänster 
Simona Puskas, föreståndare och Maria Galatean, kokerska och köksansvarig. 

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas
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Efter den stora pizzan var det läga  att göra av med några kalorier i barnhemmets fina lekpark.
Foto Simona Puskas

Dagen till ära fick barnen nya signalvästar från Sverige, nya tandborstar från Spanien och choklad från 
Rumänein.                                                                                                                                      Foto Simona Puskas

Tabita behöver ditt stöd 
Din hjälp behövs!

Ge en generös gåva till driften av Tabita.

Den globala krisen har tydligt påverkat intäkterna,  men behoven står kvar. 

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas
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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

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

Däckab i Delsbo
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

www.hudiksvallssolskydd.se

Tel: 0650-10454   
info@hudiksvallssolskydd.se
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I april gjorde Kerstin Hjalmarsson, 
min sambo, och jag, Janne Bäck,  
Hudiksvall  en mycket givande och 
minnesvärd resa till Lettland för att få 
träffa vårt fadderbarn, Daniel 
Cimmerman, som fyller 10 år nu i 
oktober. 
Genom Hjälp Till Liv Internationals  
fadderverksamhet  är  vi  faddrar till 
Daniel sedan april 2009 och vi kände 
att vi ville delge andra faddrar om 
själva upplevelsen främst för Daniel, 
som nu fick se sina faddrar livs 
levande och inte bara, förutom vårt 
månatliga stöd, genom presenter vid 
födelsedagar och julklappar samt 
brev och mail, men även för oss 
själva att få träffa Daniel och hans 
familj, se vilka de är, hur de bor och 
naturligtvis bättre kunna bedöma hur 
vi kan bli ännu bättre i vårt stöd. Det 
är därför denna berättelse skrivs och 
både Kerstin och jag är av den 
bestämda uppfattningen att alla 
faddrar, om man har möjlighet, 
borde besöka sina fadderbarn. Vår 
upplevelse blev i alla fall mycket 
rörande och givande och vi planerar 
redan en ny resa till hösten.
Daniel bor tillsammans med sin 
syster Viktorija, 12 år, med deras 
mormor och morfar. Mormor, drygt 
60 år, är pensionerad från en 
bibliotekstjänst och morfar, närmare 
70 år, är pensionerad lärare. 
Barnens mamma dog för två år 
sedan och deras styvpappa arbetar 
på annat håll i Lettland och träffar 
sina barn mer sporadiskt. Familjen 
bor i Kraslava, en liten stad på cirka 
10 000 invånare, som ligger cirka 25 
mil rakt österut från Riga nära 
gränsen mot Vitryssland. De bor i ett 
hyreshus som är en typisk grå 
sovjetisk betongkoloss från 50-talet 
med små lägenheter med mycket 
dålig standard. Husen är sex 
våningar höga och hiss finns 
naturligtvis inte.
Fattigdomen är slående och 
familjens månatliga inkomster 
r ä c k e r  b a r a  t i l l  d e t  a l l r a  
nödvändigaste. Vi stöder Daniel 
med 18 Lats per månad (cirka 250 
kronor) och systern Viktorija får lika 
mycket från en annan fadderfamilj i 
Sverige. Mormors pension är också 
18 Lats per månad. Morfars torde 
vara något liknande. Det känns att 
vårt stöd verkligen kommer rätt!

Vi anlände med vår 
fu l lpackade b i l  t i l l  
K r a s l a v a  p å  
eftermiddagen den 20 
april efter att ha tagit 
färja från Stockholm 
dagen innan. Då ingen i 
familjen talar särskilt bra 
engelska hade vi på 
resan kontakt med 
barnens engelsklärare 
som heter Helen, en 
mycket charmig och 
för t roendeingivande 
lettiska som lovade att ställa upp 
som tolk. Barnen läser alltså 
engelska men känner sig fortfarande 
lite blyga. Mormor förstår engelska 
m e n  k ä n d e  s i g  o s ä k e r  i  
konversationen.
Vi kånkade upp fem våningar med 
alla kartonger och kassar som 
Kerstin hade ordnat innehållande 
kläder, sängkläder, godis, presenter 
mm och vi fyllde upp nästan halva 
vardagsrummet i den lilla, slitna 
lägenheten. I samma veva anlände 
Helen och vi blev hjärtligt mottagna 
av mormor och morfar. Daniel och 
Viktorija anlände en stund senare 
efter skolans slut. Daniel kände vi 
naturligtvis igen från de fotografier 
som vi fått tidigare och både han och 
Viktorija var sådana barn som vi 
genast tog till våra hjärtan.
Vilket mottagande vi fick! Vi blev 
bägge mycket rörda när vi såg att 
mormor, mitt i denna fattigdom, hade 
dukat upp soffbordet med te och 
nybakade gifflar och mycket annat. 
Det var en fantastisk gästfrihet och 
de ville verkligen visa hur mycket de 
uppskattade att vi kom på besök. Vi 
pratade på under måltiden med 
Helens utmärkta tolkhjälp och när vi 
ätit färdigt var det dags för Kerstin att 
öppna kartonger och kassar för 
utdelning och det blev rena  julafton 
och alla fick grejer och presenter. 
Glädjen stod högt i tak, inte minst 
hos morfar, som fick en  reklamkepa 
från Sverige.
Vi noterade ganska snart att vi hade 
kommit till ett hem där det rådde 
ordning och reda och vi upplevde att 
barnen var trygga. Mormor var den 
som höll i taktpinnen och barnen var 
verkligen väluppfostrade och artiga 
samtidigt som det, trots allt de varit 
med om, lyste en glädje i deras 

har mormor och morfar som tar hand 
om dem och detta gör att man vill 
göra allt som står i ens makt att 
hjälpa dem ännu mer. Sådana fina 
barn bör få alla möjligheter till studier 
och fortsatt utveckling och här har vi 
som faddrar ett klart ansvar att 
hjälpa till. Det är inte deras fel att de 
lever under så knappa omstän-
digheter och det är deras smala 
lycka att de har en mormor och en 
morfar som tar hand om dem under 
uppväxten. Alternativet hade 
förmodligen varit att de varit 
gatubarn idag, en tanke man inte 
ens vill tänka.
Timmarna med familjen gick snabbt. 
Barnen var lyckliga åt sina nya grejer 
och det märktes tydligt att Daniel var 
mycket glad över att ha fått träffa 
sina faddrar. Vi skiljdes åt med 
varma kramar och vi lovade att 
komma tillbaka så snart vi har 
möjlighet. I bilen från Kraslava till 
hotellet i Daugavpils, en större stad 
fyra mil från Kraslava, sa Kerstin och 
jag att detta besök var bland det 
bästa vi någonsin varit med om.
Avslutningsvis. Du som redan har 
fadderbarn, försök göra en resa och 
besöka barnet. Det är viktigt inte 
minst för barnets skull men även 
viktigt för dig som fadder då du får se 
under vilka förhållanden barnet lever 
och vilka behov barnet har. Du som 
har bestämt dig för att ta ett 
fadderbarn, gör nu slag i saken. Det 
finns många barn som behöver stöd 
för att kunna komma vidare i livet. 
Kontakta Hjälp Till Liv International 
redan idag. Du kommer inte att 
ångra det beslutet!

 Janne Bäck, Hudiksvall

VI HAR BESÖKT 
VÅRT FADDERBARN 

Reportage
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Invigning av gatubarncentret i Gulbene 
Äntligen, efter ca tre års arbete, 
var det dags att inviga verksam-
heten i det nya gatubarnscentret i 
Gulbene, en liten stad belägen i 
norra Lettland endast några mil 
från ryska gränsen.
Ett femtiotal resenärer från 
Sverige hade slutit upp för att vara 
med på invigningsfesten. 
Centret drivs av den lilla pingst-
församlingen med ett 30-tal 
medlemmar, som känt sig manad 
att ta sig an de fattiga barn som 
saknar ett fungerande hem.  
Centret ska kunna ta emot upp till 
50 barn, förse dem med mat och 
kläder samt hjälp från lärare och 
vårdpersonal. 
Invigningstal hölls av biskopen för 
Lettlands pingstunion Nikolaj Grip 
samt Allan Widarsson från Hjälp 
Till Liv International. 
Larisa Valicka, församlingens 
pastor, framförde sitt tack till alla 
sponsorer och klargjorde att 
glädjen var stor hos den lokala 
församlingen över att deras vision 
nu blivit verklighet.
Flera sponsorer som bidragit till 
uppbyggnaden fanns represen-
terade vid invigningen, däribland 
Stiftelsen Reseindustrins Barn-
fond, som har för avsikt att ge 
fortsatt  stöd till verksamheten. 
När sommaren kom och skolorna 
stängde hänvisade stadens borg-
mästare ca: 30 barn till centret, så 
behovet av verksamheten kunde 
därmed verkligen bekräftas. 
Larisa, som är huvudansvarig för 
verksamheten, begärde därför 

På Kyrkans yttervägg, som ännu inte fått sin slutliga finish, sitter en 
skylt  med texten: 
Församlingen “Öppen Himmel” och “Barnhjälp Center”
(Skylten har sponsrats och tillverkats av Stigges Reklam i Järvsö).

Larisa Valicka, församlingens 
pastor, framför sitt stora tack till alla 
sponsorer som bidragit till att 
visionen om gatubarnscentret blivit 
verklighet. 
Hon redogjorde för hur hon ibland 
tvivlat på att den tomma stations-
byggnaden verkligen skulle kunna 
bli klar, men hon litade på att Gud 
skulle möta de behov som fanns och 
att de fattiga barnen skulle få ett 
nödvändigt andra hem som kan ge 
dem omsorg och kärlek.

extra ekonomisk stöd för 
att kunna förse dessa tillström-
mande barn med mat. 

Allan Widarsson / 
ordförande HTLI

från oss 

Foto Janne Magnell

Nikolaj Shevshuk till höger i bild, 
tolkade Nikolaj Grip till svenska,  
när han talade och invigde 
samlingssalen till kyrkorum. 
Men detta rum blir även en 
samlingsplats för gatubarnen 
vid undervisning och film-
stunder

Foto Anna-Lena Gustafsson

Foto Anna-Lena Gustafsson
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Håkan Briland, Njutånger, var en av de 
femtiotal glada besökarna från Sverige 
som deltog i invigningsseremonin. 
Det var många säckar med hjäpmaterial  
som skulle bäras in till kyrkan och när 
man inte har dragkärra får man “kånka” 

bördan på ryggen.

Reportage

Denna unge man var tidigare en 
utslagen alkoholist och flitig fängelse-
kund men har genom fängelsemissio-
nen och kyrkans arbete återfått livet.  
Nu vill han arbeta för att hjälpa andra 
missbrukare till ett bättre liv och hjälper 
här till att köra in varor till gatubarns-
centret.

Här var bordet Dukat till fest. 
Här fanns många olika kakor,  
tårtor, aladåber och olika 
friterade rätter,  speciellt 
bakade för denna invignings-
fest. 
Det gick inte att ta miste på den 
glädje och inspiration som 
strålade från kökspersonalen. 
Här hade man gjort sitt allra 
yttersta och lagt ned själ och 
hjärta för att fira att man 
äntligen får möjlighet att 
servera de fattiga barnen. 

Köket har fått två fina spisar 
och har god kapacitet. 
Det är många frivilliga som 
jobbar här . I dag avlönar vi en 
person för köksarbetet och 
barnomsorgen, men eftersom 
verksamheten växer ska vi 
utöka med assistenter och 
även professionella lärare 
som kan hjälpa barnen med 
läxor och skolarbete. Barnens 
hygien och hälsa är viktiga 
moment som assistenterna 
ska få arbeta med.

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson

Bli matfadder för Gulbene!

www.htli.org

Vi behöver nu ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna 
för mat och löner i gatubamsprojektet i Gulbene. 
Vi vädjar särskilt till stiftelser, föreningar, församlingar 
och företag att ställa upp för dessa fattiga och ta ansvar för 
en del kostnader under  kanske ett år i taget. 
Du kan även bli personlig fadder för ett barn i detta 
område om det passer dig. 
Gå in på   och välj  länken “Hjälp mig”
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när  du upprättar ditt testamente!.

På den rekreations- och lägergård 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 

i Lettland 

 

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

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

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem 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! 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 november 2010 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

De fyra första vinnarna belönas med någon av 
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Bjuråker   Tel. 0653-20250

Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550
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Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsedag, 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 Renée på 0650-17300 

eller email till   renee@htli.org

Berit Svensson, Hyltebruk, på 55-åsdagen
——

Agneta Wikman , Skokloster, som fyller 65 år
——

B-O Olsson, Haninge, som fyllt 60år
——

Lena Jonsson, Delsbo, 60 år 
 ——

Pär Olof Björke, Hudiksvall, 50 år
——

Doris Gustavsson, Dalum, 70 år
——

Guldbröllopsparet Åsa & Karl-Erik Ek, Hudiksvall
——

Anna-Lena Gustafsson, Hudiksvall, 50 år 
——

Karin Larsson, Strömsbruk, 75 år—
 —

Arnold Norberg, Hudiksvall, 75 år
—

Pia Skoglund, Hudiksvall, 60 år

Vi gratulerar! 
För att 

gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
uppmärksamma nedanstående jubilarer har 

Birger Eriksson,  Hudiksvall

Aina Norberg, Hudiksvall

Iris Andersson, Hudiksvall

Sören Johansson,

Torgny Johansson,

 Alvar Danielsson, Hudiksvall

 Sverker Andersson, Halmstad 

Inga Britt Nordberg, Harmånger

Göte Karlsson, Hudiksvall

Stina Wiberg-Nordin, Hudiksvall

Ingvar Knuuth, Nora

Göte Jonsson, Iggesund

Marta Palm, Bjuråker

Valborg Sohlin, Sollefteå

Besök vår nya  secondhandbutik / café 
vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Vi öppnar den 3 september.

Fram till dess finns vi på Kungsgatan 19

Kom och titta över våra hyllor för att se om 
Du hittar något du länge sökt efter. 

Samtidigt får Du tillfälle att sitta ned och 
samtala över en kopp kaffe med dopp.  

Öppet varje måndag-fredag 10-16 
och lördagar  10-14. 

Välkommen!

Det  finns ett 30-tal barn på  listan  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 få 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!----



V i  a r b e t a r  n u  i  
Rumänien, Et iop ien, 
Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i 
misär och inte kan ge sina 
barn det nödvändigaste, mat 
och kläder. Genom vårt fadder-
program 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 långt 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 

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  fö r  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 stärka 

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 , och varför inte ett 
barn i samma ålder som någon i din 

fadderbarn

Du kan hjälpa!

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  till ett bättre liv.

Hjälp en  att få en god 
utbildning.
 

Besök vår hemsida:
 för mer 

information eller 
ring  /

 Allan Widarsson, eller 
ring 

Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

äldre

student

www.htli.org

0650-560107

0650-16328 /

B-post föreningsbrev

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 möjlighe-
ter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, secondhandförsälj-
ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer 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


