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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: 
  Några av barnen vid dagcentert i Gulbene, 
Lettland, som varje dag kommer för att äta ett 
mål mat 

Foto Larisa Valicka

Att hjälpa sin nästa

Idag talar all media om EU:s 
ansträngning för att rädda 
Grekland från en total ekono-
misk kollaps. Man talar om att 
hundratals miljarder kronor 
måste til l för att rädda 
Grekland. Det är summor som 
vi aldrig kan föreställa oss hur 
stora de är.  
Men klart står att någon har 
levt över sina tillgångar. Man 
har förbrukat ett kapital som 
nu måste återställas för att 
samhället ska fungera.
Nu planeras stora åtstram-
ningar med mindre pengar till 
folket för att kunna betala 
räntan på de pengar som 
måste lånas upp. Det väntas 
tuffa tider. 
Taxibilarna strejkar och folket 
protesterar och menar att allt 
är politikernas fel. 
Och om våra skattsedlar ska 
tvingas var med att betala 
deras nota kanske vi också 
börjar protestera. 
Men samtidigt känns det väl 
rätt att hjälpa ett land som har 
problem. Det blir en solidaritet 
över gränserna. Tiden får väl 
utvisa hur facit blev. Men ett är 
säkert, att folket kommer att 
lida.
I vårt arbete har vi sett vad 
ekonomiska restriktioner och 
indragningar betyder för 
folket. I Lettland fick alla 
pensionärerna ett mycket 
sämre läge och har svårt att 
överleva. Allt fler söker sig nu 
till våra utskänkningsställen 
för att få lite mat. Sjukhus 
lades ned, handikapphjälpme-
del drogs in.
Vid mitt besök vid femtonårsju-
biléet hos församlingen i 
Reghin  talade jag om vikten 
av att hjälpa varandra med 
utgångspunk  från Matt 25:34-
40.  Att vi ska leva våra liv så 
att vi utan att behöva tänka på 
det, gör goda gärningar till 
våra medmänniskor.  Att det 
blir den mest naturliga i 
världen att räcka ut en hand 
där det behövs. 
Min bror stod en gång och 
skulle just lyfta ut en tung 
apparat ur sin bil när en 
yngling kom gående förbi. Min 
bror ropade till honom och 
frågade om han kunde ta i och 

hjälpa till att lyfta. 
Men svaret kom blixtsnabbt:
- Jag skulle inte tro det...
Där fanns ingen tanke på att 
hjälpa till. 
Många yngre har inte förstått 
vad vanlig hjälpsamhet kan 
betyda. 
Efter samlingen i Reghin sökte 
en yngre man med romerskt 
ursprung upp mig och berätta-
de att han blev mycket berörd 
av det budskap jag förmedlat 
och berättade att han just fått 
vara med om att hjälpa en 
granne med ett problem och 
han kände att han hade gjort 
en god gärning. 
Av omständigheterna förstod 
jag att det inte kunde vara 
något stordåd han kunnat 
hjälpa till med, men att det 
ändå var en handling som 
betydde mycket för hans 
granne.
Och självklart är det så att de 
som har mycket kan ge mer än 
den som inget har.  
Men kanske är det så att det är 
vår inställning till omgivningen 
som betyder något. Att göra 
det lilla vi kan. 
Många säger att det lönar sig 
inte att ge till en för det finns så 
många fler. 
Ja det är sant, men vi brukar 
säga, att vi kan inte hjälpa alla 
men att alla kan hjälpa någon.
Sen lägger vi till att de vi når, 
vill vi hjälpa på ett sätt som gör 
verklig skillnad. Att de studen-
ter vi hjälper får en riktig 
utbildning som ger en trygghet 
inför framtiden.  

Så låt oss i det lilla (och för all 
del även i det stora), tänka på 
att göra vad vi kan för att  
lindra nöden i världen. 
Eller bara vara en praktisk 
hjälpande hand till grannen 
när vi ser att hjälp behövs. 
Livet blir genast ljusare för oss 
alla. 
Vi ser när vi registrerar 
gåvorna på 90-kontot hur, låt 
oss säga “fattiga pensionärer”, 
skickar tio eller tjugofem 
kronor.  Då känns det bra att 
kunna koppla denna lilla men 
välmenta summa direkt till ett 
fattigt barn ute i 
v ä r l d e n ,  d ä r  
tjugofem kronor 
v e r k l i g e n  g ö r  
skillnad.

Allan Widarsson 
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Materialleveranser 

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 Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

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 11-17 
och lördagar  11-15. 

Välkommen!

Datum Aktiviteter och leveranser Ton

2011 Totalt för 2011 40.85 1.045 milj

Jan - 11 11.6 383.000 

April - 11 11.4 297.000 

Maj  -11 1.0 30.000

Juni - 11 8.6 270.000 

Juni - 11 5.25 65.000 

Stat.Värde

Material till Prieli Sjukhus, Lettland

Kläder till Vilnius samt byggmaterial till Ludza 

Material till Zilupe, Lettland

Material och kläder till Varaklani Sjukhus, Lettland

Material till Zilupe, Lettland

GRATTIS, BIRGITTA !!

Vi vill hjärtligt gratule-
ra Birgitta Norberg, 
vår högt värderade 
medarbetare  och  
styrelsemedlem, till 
utnämningen till 
“Årets Eldsjäl” i
Hudiksvall.
Birgitta fick den fina 
utmärkelsen för sina 
mångåriga hjälpinsatser, speciellt till Lettland, och 
priset delades ut på Handelns Dagar i Hudiksvall den 8 
juli.

Än en gång grattis, Birgitta!

Styrelsen i Hjälp Till Liv International

Foto Hudikvalls Tidning



Har DU missat Hudiksvalls 
nya butik?  

Öppet tider:  Mån-Fre 10-18,
Lördag 10-15,    Söndagar 11-15
Tel: 0650 17010

Kom in och titta!

Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820

Kerstin Löjdström .................. 0650-96830

Ingrid Mattson ....................... 0650-96875

Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17





Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall sedan 1932

Sundsesplanaden 6

Box 176, 82424 Hudiksvall
tel. 0650-10846 email: bergstroms.musik@telia.com



Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14 
Tel 0650-31900

En tacksam student 
English:
Erkyehun Mekonen Is a first 
year student of engineering 
in Adama University 
Ethiopia. He is one of the 
highest ranking students in 
the campus. He says all of 
this success is cause of Help 
to Life Ethiopia since he 
couldn't have had a peace of 
mind without the help he is 
getting from the 
Organization. He is the first 
child and he has a brother 
and a sister who are also 
following their brother's 
footsteps. His mother has 
some knee problems and his 
father works as a laborer. 
Life has not been easy for 
him but he has moved on 
and got to a place where he 
can start his future happily. 
And he says all this is 
because of Help To Life. 

He wishes to thank 
every person involved 
in shaping many lives. 
H e  i s  h o p i n g  t o  
graduate soon and 
take care of his family 
as well as others in 
need and he says it's a 
lesson I learned from 
HTLI.

Han vill tacka alla 
p e r s o n e r  s o m  ä r  
involverade i att forma 
m å n g a s  l i v.  H a n  
hoppas  kunna  ta  
examen snart och ta 
hand om sin familj, 
liksom andra som 
behöver hjälp och han 
säger att det är en läxa 
jag lärt mig från HTLI.

Svenska:
Erkyehun Mekonen studerar 
första året vid Adama universi-
tet  Etiopien och studerar 
teknik. Han är en av de högst 
rankade studenterna på cam-
pus. Han säger att hans fram-
gång är helt beroende av 
hjälpen från Hjälp till Life 
Etiopien, eftersom han inte 
skulle kunna ha haft ro att 
studera utan den hjälp han får 
från organisationen. Han är 
första barnet och han har en 
bror och en syster som även 
följer sin brors fotspår. Hans 
mor har en del knäproblem och 
hans far arbetar som grovarbe-
tare. Livet har inte varit lätt för 
honom men han har gått vidare 
och han har kommit till en punkt 
där han kan börja sin framtid 
lyckligt. 
Och han säger att allt detta är  
tack vare hjälp från Hjälp Till Liv 
International.

Noterat av Mailayan Abdu / 
fadderrådet  Addis Abbaba

Reportage

      Sammafattning av våra pågående projekt:

¬Fadderverksamhet i Rumänien, Lettland, Ryssland och Etiopien.   (Totalt ca: 800 barn)

¬Delansvarig för driften av dagcentret Tabita i Rumänien

¬Matutskänkning till barn och äldre i Daugavpils, Gulbene och Kraslava i Lettland

¬Färdigställande av våning två i Gulbene dagcenter

¬Insamling, sortering och leverans av ca 100 ton kläder / material per år till Rumänien,            

Ryssland,  Lettland, Littauen samt Vitryssland
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Stor glädje över hjälp från Sverige

Till höger: 
De var mycket tacksamma över den 
gräsklippare som de fått till gatubarns-
centret i Ludza. Nu kan de hålla 
gräsmattan fin.

Det var massor av prylar som 
möbler, toaletter, tvättställ och 
andra förnödenheter tillsammans 
med kläder, skor och sängkläder 
som lastades av nära den ryska 
gränsen i Ludza och Zilupe i, 
Lettland.
Lasten var ca 100 kubikmeter som  
fördelades på två platser och 
utgjorde totalt ca 15 ton.
Dagcentret i Ludza drivs av 
Lutherska kyrkan med bl. a. Reinis 
Kulbergs i spetsen. 

Ovan: 
Så äntligen kommer den efterlängtade 
bilen. Lastkarlarna står väntande och 
redo att hugga iför att lasta av.

Det blir lite extra kompliceat om man måste lasta av den främre delen först.

Här kokas soppa som ska komma 
gatubarnen till del
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Ny hjälpmedelscentral i Rezekne

I det ekonomiska läge som Lettland befinner 
sig i så finns inga utrymmen för samhället att 
ge bidrag till hjälpmedel. 
I Rezekne har därför några personer på eget 
initiativ ordnat med en mer eller mindre pivat 
hjälpmedelscentral dit äldre och handikappade 
kan komma för att söka hjälp. 

Vi från HTLI har kunnat hjälpa dem med en 
hel del material som ansetts förbrukade i 
Sverige man som efter vissa justering kan 
fortsätta göra nytta.  

Det känns verkligen bra att vi kan vara med att 
göra livet lättare för människor med saker som 
vi annars skulle kassera. 

Repport genom Janis vikmanis

Det var en hel del fiaa hjälpmedel som vi kunde bidra med till den nya hjälpmedelscentrelen i Rezekne

Denne man är mycket glad för den rollator han fått från oss 
genom den nya hjälpmedelscentralen i Rezekne, Lettland
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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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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

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se
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Femtonårsjubileum i Reghin
Den 26 Juni firade församlingen i Reghin 
en stor minneshögtid efter femton års 
verksamhet sedan kyrkans invigning. 
Det var en stor fest och ett omväxlande 
program med film och bilder från tid som 
passerat.  
På plats fanns inbjudna gäster från 
Sverige, Allan och Astrid Widarsson 
samt Anna-Lena Gustafsson som varit 
med i Hjälp till Liv Internationals 
Rumänienarbete sedan tjugo år tillbaka. 
Kyrkan uppfördes mellan 1994-1996 och 
invigning hölls sommaren 1996.  
Samtidigt pågick uppförandet av av 
dagcentret Tabita, som skulle komma att 
invigas tio år senare.

 Församlingen har varit under pastor 
Dumetrus ledning ända fram till 2010 då 
han gick i pension.  
En av ledarna idag heter är Dorin Todea, 
som är uppvuxen i församlinge och fått 
hjälp med sin sin teologiska utbildning 
genom faddrar från Sverige.

Några av de ursprungligen var med att bygga kyrkan, 
deltog i med ett par gamla sånger som säkert har sjungits hundratals 
gånger sedan församlingen bildades.

medlemmar som 

Den lilla ljusa kyrkobyggnaden var fullsatt även på läktaren. Der var med spänning man kunde följa film och bilder som 
visade på tider som gått. Många av de första pionjärerna har fått “flytta hem”, medan många av de som då var barn, idag 
är med och leder arbetet vidare.  Nämnas kan att de bänkar som fortfarande användas kommer från Berge baptiskkapell i 
Hassela.
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Reportage

Kyrkan projekterades av rumänerna 
s jä l va  medan H jä lp  Ti l l  L i v  
International stod för den största 
delen av insamlingen till material och 
arbetskostnad. 
Församlingen har i dag ett hundratal 
medlemmar, men arbetar även i ett 
flertal mindra landsortsgrupper som 
samlas i i någons hem. Församlingen 
får inget externt bidag till sin verksam-
heten utan täcker alla sina kostnader 
genom kollekter och gåvor.

Vid sidan om arbetet med att sprida 
glädjens budskap, att vi alla är älska-
de av Gud, finns bland annat det 
viktiga arbetet att driva dagcentret 
TABITA som dagligen tar hand om ett 
tjugofemtal barn från fattiga familjer. 
Tabita drivs under egen organisation 
men med församlingen som huvud-
man som även står som ägare till 
byggnaden. 
Vi önskar församlingen lycka till i 
fortsättningen med att spride kärle-
kens budskap.

Här sjunger några av församlingens ungdomar som alla var små barn när 
kyrkan invigdes för femton år sedan. Närmast kameran till vänster står 
Dorin Todea, som nu har tjänst i församlingen.

Vid jubileumskvällens samling hade man inbjudit en grupp sångare från 
Cluj Napoca, som var mycket duktiga och nyttjade modern teknik.    

Allan Widarsson talar om Bibelns 
budskap att vi ska se våra medmänni-
skors behov och inte tveka att mätta de 
hungriga eller ge de bostadslösa 
härbärge. Observera bildspelet till  höger 
i bild. 

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 15-20 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 11-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
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Fadderhjälp uppmärksammad i Lettisk dagstidning.

Här följer översättning av artikeln, 
skriven av Aleksejs Goncharovs, 
r e p o r t e r  p å  l o k a l t i d n i n g e n  
EZERZEME i Kraslava, Lettland och 
införd i nr 37 den 13 maj 2011.
Livet är inte enkelt. Det talas om 
budgetnedskärningar och vår 
regering kämpar med ekonomin och 
det innebär ordentliga nedskärningar 
inom hälsovården, utbildning och 
socialtjänsten.
Vad återstår att göra för oss enkla 
människor? Överlevnadsreceptet är 
helt enkelt: försök leva och var 
uppmärksam på medmänniskor som 
kan behöva din hjälp och kom ihåg att 
allt kommer att återgäldas dig en dag. 
Det är mycket elände och misär runt 
omkring oss med arbetslöshet, 
uppgivenhet, fattigdom samt bort-
glömda , ensamma och sjuka männi-
skor. Saknaden efter utflyttade 
släktingar är stor, speciellt idag med 
stor utflyttning,  och då måste vi 
komma ihåg det kristna budordet :  Du 
skall älska din nästa!
Olyckan kom en dag som en objuden 
gäst till familjen Cimmermane i 
Kraslava. Det var när Viktorija och 
Valery  Cimmermanes  dotter hastigt 
gick bort och mormor och morfar stod 

där som enda anhöriga till barnbarnen 
Daniel och Viktorija. Det var knappt att 
de överlevde chocken efter deras 
dotters bortgång men de tog modigt 
på sig att ta hand om sina barnbarn. 
Det var tufft med deras låga pensioner 
och ständiga prishöjningar på mat och 
annat nödvändigt, men då hände ett 
mirakel.
De fick kontakt med Hjälp Till Liv 
Internationals fadderorganisation i 
Lettland och ganska snart fick de en 
fadder från Bromma åt Viktorija och 
Daniel fick sina faddrar i Janne Bäck 
och Kerstin Hjalmarsson från 
Hudiksvall. Nu lättade trycket på 
ekonomin.
Jag, Aleksejs Goncharovs, fick av en 
händelse höra talas om paret från 
Hudiksval l .  Jag och Viktor i ja 
Cimmermane gick i samma klass i 
skolan och hon berättade vid ett möte 
på stan att Janne och Kerstin åter 
skulle komma på besök och hon bjöd 
in mig till deras hem för att få träffa 
dem. Jag blev åsyna vittne till ett kärt 
möte och samtidigt konstaterade jag 
att Daniel, en skolelev i fjärde klass, 
hade funnit sina andra föräldrar. Det 
var lite synd att språkbarriären la lite 
hinder i vägen i vår konversation, men 

där hade vi  god hjälp av vännen 
Jelena Klimova, som hjälpte till med 
översättning till engelska.
Ett sådant kärt möte innehåller 
naturligtvis även överraskningar. 
Värdfamiljen serverade en enkel 
måltid och vännerna från Hudiksvall 
plockade fram presenter och olika 
förnödenheter till alla familjemedlem-
mar. Daniel fick bl.a. en fotboll, som 
han blev jättelycklig över, och unga 
Viktorija blev mycket glad åt en 
modern, fashionabel handväska och 
mormor och morfar fick en ny damm-
sugare. Viktorija fick också ett särskilt 
paket som hon inte fick öppna förrän 
den 22 juni då hon fyller 13 år. 
Detta besök från Hudiksvall var det 
tredje och det kommer att bli två besök 
per år även i fortsättningen. De åker 
med egen bil och tar färja från 
Stockholm till Riga och sedan 25 mil 
rakt österut till Kraslava. När vi satt 
och drack ett välsmakande te förstod 
jag nu sammanhanget. Janne och 
Kerstin stöttar inte enbart med 
månatliga fadderinbetalningar utan 
stöttar även med allt som de har med i 
bilen vid varje besök, saker  som  
även deras vänner i Hudiksvall har 
bidragit med, samt finansiellt stöd i 
övrigt, som bl.a. har gått till att renove-
ra den nedslitna lägenheten. Ett stort 
tack till våra svenska vänner för stöd 
och överraskningar!
Vid detta besök i Lettland skulle Janne 
och Kerstin även göra ett snabbesök i 
Gulbene för ett besök på ett dagcenter 
för gatubarn som Hjälp Till Liv 
International stöttar. Besöket hade 
bl.a. att göra med en ytterligare 
investering i ombyggnation av 
övervåningen i centret.
Innan avfärd till Gulbene ville dock 
Janne och Kerstin se stugan i 
Piedruja, som har funnits i mormor  
Viktorijas familj i fem generationer.
Piedruja är en liten by 2,5 mil utanför 
Kraslava och ligger alldeles vid floden 
Daugva och på andra sidan floden 
ligger Vitryssland. Själva stugan är 
cirka 150 år gammal och efter den 
snörika vintern hade vedbodtaket 
rasat in och våra vänner konstaterade 
att det behövdes ett nytt tak……..
Historien som jag berättar för er är 
nästan som en saga. Det finns många 
exempel på att hjälpsamhet kan 
innebära mirakel, då människors 
generositet inte har några gränser.

Översättning från ryska till engelska: 
Jelena Klimova. 

Översättning från engelska till svenska 
samt viss faktakorrigering: Janne Bäck

“Världen klarar sig inte utan goda medmänniskor”. 
Så löd  rubriken på ovanstående artikel. 

Överst fr.v.: Mormor Viktorija, Kerstin 
Hjalmarsson, Jelena Klimova, Janne Bäck
Nedre bilden: Dotterdottern Viktorija visar 
stolt upp sin vinnarmedalj från en tävling i 
våras för styvfadern Klim Mickus och 
Kerstin Hjalmarsson

Ovan: Morfar Valery och dottersonen 
Daniel är bästa vänner
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Reportage
Vid Kerstin Hjalmarsson och 
undertecknads senaste besök i 
Kraslava i början av maj, då vi bl.a. 
besökte vårt fadderbarn Daniel 
Cimmermane (se separat artikel i 
detta nummer), fick vi för första 
gången möjlighet att träffa en 
herre vid namn Klim Mickus, som 
är styvfader till Daniel och hans 
syster Viktorija. 
Nu hör det till saken att Klim är 
pastor på halvtid på ideell basis 
(övrig tid arbetar han som bygg-
nadsarbetare i Riga, Daugavpils 
och Kraslava) i en liten församling i 
Kraslava som heter Glasanas 
Klints ( Berget av Frälsning ). 
Församlingen  består idag av 20 
vuxna och 30 barn och är under 
registrering till Pingströrelsen i 
Lettland.  Klim ville gärna att vi 
skulle besöka den lilla kyrkan så 
att vi skulle få se den och få 
möjlighet att berätta  om sina 
planer att kunna ta hand om barn 
kommande sommarlov, som, inte 
minst under sommarlovet, lider av 
att inte få mat och omsorg, då 
deras föräldrar är arbetslösa och 
använder barnbidragen till annat 
som inte tillför barnen något.
Jag bad Klim, som endast talar 
ryska,  via vår tolk Jelena Klimova 
att sätta ihop ett program för 
sommaren som visade på plane-
rade aktiviteter samt en kostnads-
beräkning.  Programmet kom i juni 
och för hela sommaren skulle 
kostnaden uppgå till cirka 1200 
Lats, motsvarande drygt 16000 
kronor. Programmet är aktiviteter 
för cirka 20 barn per dag under fyra 
timmar, 15.00 – 19.00, innefattan-
de bibelstunder, idrottsaktiviteter, 
konst-, dans- och stickningsgrup-
per samt, naturligtvis, servering av 
mat och fika.
Nu gällde det att snabbt ordna 
med finansieringen av detta 
program och jag kontaktade min 
mångåriga vän och affärskollega 
Per Eriksson i Gällivare och 
berättade om projektet och att det 
var brådis för att kunna starta upp 
per omgående. Per, som är en 
handlingens man med stort hjärta, 
gav klartecken till hela beloppet, 
16200 kronor, och vi kunde föra 
över pengarna till Lettland och det 
hela var igång.
Jag har nu fått rapport från 
Kraslava och det hela utvecklas 
mycket positivt. Det är i genom

snitt 20 barn per dag som deltar i 
aktiviteterna och får sig ett välbe-
hövligt mål mat och det känns 
mycket bra.
Den byggnad som man håller till i 
ägs av en person i Riga och en 
kommande aktivitet från Hjälp Till 
Liv International kan bli att 
medverka i förvärv av byggnaden 
och sedan göra en del reparatio-
ner som behövs, inte minst i 
köksutrymmena och toaletten. 
Vidare behövs det en hel del 
utrustning av olika slag typ köksut-
rustning samt möbler och det 
kommer vi nu att börja samla in för 
en planerad transport till Kraslava 
så snart som möjligt. Du som vet 
med dig att du har något åt det 
hållet att bidra med så tar vi med 
tacksamhet emot det till vår depå i 
Norsta. Märk godset med ”Krasla-
va”. Naturligtvis tar vi även emot 
penninggåvor med största tack hel 

samhet, då det kommer att behö-
vas en hel del pengar för att kunna 
förverkliga projektet att kunna 
etablera ett center för gatubarn i 
Kraslava på samma sätt som vi 
har gjort i Gulbene.
Det känns mycket bra att vi från 
Hjälp Till Liv International nu 
engagerar oss i Kraslava som 
ligger i den fattigaste delen av 
Lettland, 25 mil från Riga rakt 
österut och alldeles vid gränsen 
mot Vitryssland. Kraslava har cirka 
10000 invånare och ligger endast 
4,5 mil utanför Daugavpils, där vi i 
Hjälp Till Liv International har 
hjälpinsatser sedan flera år 
tillbaka och där flera av er läsare 
av NyhetsForum har fadderbarn.
Jag återkommer med ytterligare 
rapporter om projektet i komman-
de nummer av NyhetsForum.

Janne Bäck

ETT NYTT HJÄLPPROJEKT I LETTLAND!

Byggnaden i Kraslava där kyrkan är inrymd.
 Foto Janne Bäck,  maj 2011

Intresserade barn lyssnar på ett föredrag. 
         Foto Janne Bäck,  juni 2011
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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 och projekterar, 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! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Katarina Lndin, Hudiksvall
Berit Edvinsson, Edsbyn Två trisslotter
Anna-Lisa Tallbom, Hudiksvall Två trisslotter
Sara Sjölander, Enköping Två trisslotter

 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter

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



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 november 2011 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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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800



Bo Kånåhols, Mora, 50 år 

Eivor Jansson,  90 år

Eva Löf,  Farsta, 75 år

Elsa Mårtensson, Hudiksvall,  80 år 

 Karin Wiklund Hög, Hudiksvall, 70 år

Berit Eriksson, Hudiksvall, 70 år 

Siv Knuuth,  Hudiksvalll, 70 år 

Eva  Tottie, Enånger, 85 år 

Hans Nilsson, Uppsala, 70 år 

Lahja Persson,  Njutånger, 80 år

Gert-Ove Liw, Hudiksvall,  50 år 

Ronny Sundberg, Forsa, 75 år 

Marianne Karlsson, Uppsala, 80  år

Marianne Nord, Bjuråker, 60 år

Vi gratulerar! 
För att 

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

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 gratulationskort till 
jubilaren.

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till älskad 
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 
minnesblad som ett sista minne från givaren. 

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

Arthur Dehlin, Hudiksvall

Sonja Jonsson Gåcksäter Hög, Hudiksvall

Anna Jonsson, Delsbo

Valborg Larsson, Strömsbruk

Inga-Britt Bergfeldt, Hudiksvall

Peter Bergström, Hudiksvall

Elsie Bergström, Delsbo

Marianne Bruus, Borlänge

Erik Skogs, Mora 

Elin Eriksson,  Arnön, Hudiksvall

Martha Holm, Bredbyn

Anders Jörgensen, Hudiksvall

Lilly Andersson. Hudiksvall

Exempel på fyrsidigt minnesblad

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

Till Minne Av - 



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 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.

fadderbarn

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 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 kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

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, förutom i 
biståndsbutiken Omtanken, 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 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

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 
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 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, 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 sk icka 
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 lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 
mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 


