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Så har då en stor del av
sommaren passerat.
En sommar passerar fort.
Dagarna går och för varje dag
som går närmar vi oss evigheten.
Ingen kommer undan. Alla ska
vi en dag lämna jordelivet.
När man tänker i sådan här
banor infinner sig genast
frågan: Vad har jag gjort under
mina livsdagar?
Har jag
kunnat uträtta något av värde
för mina medmänniskor?
Det finna naturligtvis många
människor som går till historien genom en revolutionerande uppfinning. Ta t.ex. Alfred
Nobel som uppfann dynamiten till gruvdriftens stora
glädje.
Men hade han anat att den i
sådan omfattning skulle
användas till att ta död på
varandra skulle han kanske ha
beklagat sig och ångrat sina
framsteg. Andra har lämnat
efter sig medicinska framsteg,
upptäckter som räddat
tusentals liv genom åren.
För många av de människor
som vi möter och där fattigdomen är total, finns nog inte
frågan om vad jag skulle
kunna göra för någon, utan
snarare frågar man sig: Finns
det någon där ute som kan
hjälpa mig?
Men paradoxalt nog så finns
hos de fattiga ofta en stor
generositet.
Under resan till Rumänien,
som vi företog oss under juli
månad, var det många av de
resande som fick erfara detta.
Edgar, en av våra lettiska
vänner, sammanfattade det
hela mycket bra när han sa:
– "dom har inte mycket men
det dom har delar dom med sig
av".
De har inget att vara rädd om
och inget att förlora.
Svårare kan det vara för de
rika som har allt de behöver
men likväl svårt för att dela
med sig. För dem finns en
uppmaning i 1 Tim 6:17-18:
Säg åt dem som är rika i
denna världen att inte vara
högmodiga och inte bygga
sitt hopp på något så
osäkert som rikedom, utan
på Gud, som rikligt skänker
oss allt vi behöver. [18] Säg
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skaffa sig en rikedom av
goda gärningar, att vara
frikostiga och dela med sig.
Å andra sidan är det nog inte
storleken på den rikedom vi
kunnat dela med oss av som
räknas. Utan snarare vår vilja
att göra det.
Änkans skärv är ett bra
exempel på detta. Hennes
offer var enligt Jesu egna ord
större än de rikas generösa
gåvor som de gladeligen
kunde ge utan behöva försaka
någonting.
Jag blir rörd över givare som
har mycket små resurser.
Kanske har de bara någon
hundralapp kvar när månaden
är slut, men är ändå villig att ge
denna till de fattiga.
Jag har även stått och skakat
sparbössa utanför en spelbutik och bett om hjälp med en tia
till de fattiga barnen i Lettland.
Svaren jag fått har ibland varit
mycket beklämmande, som
t.ex. när de sagt att de inte har
råd, samtidigt som jag med
egna ögon såg hur de satsade
tusen kronor på tipset de
lämnade in.
Allt är naturligvis mätt med den
egna måttstocken och för
somliga människor ligger
kanske drömmen om den
stora miljonvinsten högst.
Frågan är om en sådan
människa skulle kunna dela
med sig till de fattiga även om
han skulle vinna en miljon?
Jag tror inte det. Jag tror att
för dem har drömmen om
rikedom och pengar ockuperat
hjärtats alla rum och en
eventuell vinst skulle troligen
enbart resultera i ännu större
satsningar .
Så för deras del får de fattiga
gärna fortsätta att vänta på att
någon där ute ska hjälpa dem.
Men låt oss andra göra som
många fattiga och generöst
dela med oss av det lilla vi har.
Du kan bli stödmedlem och
låta det bidraget bli din hjälp
för de fattiga.
Med tillönskan
om en riktigt
vacker sensommar och höst!
Allan Widarsson
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Mottagning av kläder vid
NorstaDepån
Öppet torsd. 14-19, samt lörd 10-14
Vi behöver ett fraktbidrag med 40kr/säck eller 20 kr/bananlåda.
I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri
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Aktiviteter och leveranser under 2012

Ton

2012
Mars -12
Mars -12
Mars -12
Juni -12

Totalt för 2012
Möbler/Kläder, Rezekne / Zilupe
Möbler/Kläder, till familjer i Riga
Möbler/Kläder, Riga
Sekondhand material och kläder till Blå Korset, Riga

27,3
10
1.3
8.0
8.0

Stat.Värde
0.6325 milj
257.500
25.000
125.000
225.000

Hjälp Till Liv International
firar tjugo år!
Den 9 oktober 1992 gick vår första
hjälpsändning till Rumänien och vi planerar
därför en jubileumsfest i höst.
Plats och tid meddelas senare under hösten

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

Vi besöker gärna er församling, skola eller
vilken lokal förening som helst för att informera
om vårt viktiga arbete för de fattiga.
***************************
Boka gärna ett besök så får vi tillfälle att
berätta mer om vårt arbete. Vi visar film och
bilder samt berättar om händelser på vägen.
Våra besök är kostnadsfria, men vi tar gärna
emot ett frivilligt bidrag som reseersättning.
Kontakta Allan på 0650-560107 eller
allanw@htli.org för att boka ett besök

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken”
vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Ljusdal

Tel 026 - 54 59 00
Tel 0270 - 737 20
Tel 0650 - 54 83 00
Tel 0651 - 76 64 00
www.bilbolagetlv.se

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 10-17
och lördagar 11-15.

Välkommen!

Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............

Bästa lösningar inom takreparationer,
fasadrenoveringar, husdräneringar samt
mycket annat.
Kontakta HälsinTjänst för offert
www.intjanst.nu eller tel. 0767860217

0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
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

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

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

Hudiksvall 0650-144 10 Sundsvall 060-12 91 00
Gävle 026-65 48 10
Östersund 063-13 14 80
Örnsköldsvik 0660-129 10
info@johans.se
www.johans.se
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HTLI Ethiopia has been
working with women in
developing their working
skills. These women that we
see are mothers and elderly
ladies who have been gardening spices for Ethiopian
foods. Their last project was
to make Shiro and Berbere,
both which are widely used by
Ethiopians all over the world.
This time they have planted
and grown spices. These
spices will be then dried and
used for making Berbere and
Shiro. They come to the
compound where the spices
are planted every day prune
and water them. They take
shifts in watering and digging.
Such type of chores help
them build their confidence in
working and to stand on their
own. This project is based on
the idea of helping them to
sustain their livelihood by
them selves. In the future
these women will be able to
make different spices and
traditional foods to present to
the market.
The Faddercouncil in Addis
Abbeba

HTLI Etiopien har arbetat för
att hjälpa kvinnor att utveckla
arbetsmetoder och färdigheter i bl.annat trädgårdsarbete.
Dessa kvinnor är mödrar och
äldre damer som utför
trädgårdsarbete med kryddor
för etiopiska livsmedel. Deras
senaste projekt är att göra
Shiro och Berbere, två
kryddor som används i det
Etiopiska köket. Den här
gången har de planterat och
odlat kryddor som sedan
kommer att torkas och malas
för framställning av de färdiga
kryddblandningarna Berbere
och Shiro. Kvinnorna kommer
varje dag till trädgården för att
sköta om kryddodlingarna.
Dessa sysslor hjälper kvinnorna att bygga upp sitt
självförtroende och ger
kunskap för att kunna att stå
på egna ben.
Projektet bygger på idén att
hjälpa dem själva att försörja
sig själva. De färdiga produkterna säljs och intäkterna går
tillbaka till projektet. I framtiden kommer dessa kvinnor
att kunna tillverka olika
kryddor och traditionella
livsmedel som kan erbjudas
den lokala marknaden.
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Några av de kvinnor som deltar i självförsörjningsprojektet poserar stolt framför
sina kryddodlingar.
Text och bild: Fadderådet i Addis Abbeba

Fadderrådet i Addis Abbeba

Här pågår ett självförsörjningsprojekt där kvinnor odlar kryddor och livsmedel.

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
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

bothnia.invest@kiruna.nu
DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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Fadderverksamheten utvecklas
ständigt. Idag finns uppåt ett tusen
barn registrerade. Det kräver mer
kraft och initiativförmåga hos våra
medarbetare som ska leverera
hjälpen till familjerna. Därför har vi
som mål att vart annat år samla en
representant från varje fadderråd
till några dagars utbildning och
inspiration.
I år var det Rumäniens tur att vara
värdland. Till seminarierna inbjuder
vi en representant från varje
tillresande lands fadderråd medan
värdlandet kan inbjuda alla medarbetare. Totalt blev vi ca tjugo
personer som deltog i seminariena.
Det är mycket värdefullt att samtliga medarbetare, (som vi kallar
“servants” och är de personer som
rent fysiskt åker ut till fadderfamiljerna), får möjlighet att träffa andra
“servants” från de övriga länderna.
Dels får de en bättre inblick i vårt
globala arbete och dels finns det
många gemensamma problem
som behöver diskuteras. Arbetet
och mötet med familjerna ser ofta
helt olika ut beroende på de olika
ländernas kultur och tradition. Det
är mycket utvecklande att ta del av
de andra fadderrådens speciella
frågor och problem.

Familjernas ekonomiska situation
skiljer sig ganska markant mellan
t.ex. Etiopien och Lettland.
Arbetsmoral, socilala bidrag och
landets minimilöner är sådant som
måste vägas in när man ska
fastställa vilken nivå av hjälp man
ska ge till familjerna för att deras
situation ska förbättras.
Det har hänt att familjer som har
många barn och fått ett rejält
tillskott till matkassan, börjat se
hjälpen som en “rättighet” och ett
bidrag som kommer automatiskt
varje månad och därför slutat att
arbeta.
I sådan fall blir ju det ekonomiska
läget inget bättre.
På seminarierna har vi därför
diskuterat hur avtalen med familjerna ska se ut, vilka villkor som ska
gälla för att man ska kunna få stöd
från faddrar.
I villkoren är det bland annat
reglerat att barnen måste gå i
skolan och att familjen ska fortsätta
göra sitt bästa för att skapa inkomster till familjen även om de får
bidrag varje månad från faddrarna .
Vi har även diskuterat hur vi på ett
bättre sätt kan utveckla kommunikationen mellan fadderbarnen och
faddrarna. Vi har haft problem i
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vissa områden för att få en tillfredsställande kommunikation. Det är
även olika hur mycket och hur ofta
faddrarna önskar information från
sitt fadderbarn. Det finns faddrar
som är nöjda med att veta att det får
vara med att hjälpa till men har för
övrigt inte några speciella behov av
att få brev eller själv skriva till
barnen. Andra faddrar vill gärna få
ett brev i veckan.
Vi har haft som regel att alla barns
aktiviteter ska uppdateras minst
var fjärde månad. Men våra
“servents” jobbar ju helt frivilligt och
måste göra jobbet på fritiden vilket
gör att de inte i tillräckligt hög grad
hinner med att bevaka händelserna hos barnen. Vi ska nu försöka
att öka den minimala informationen
till två gånger per år. Vi ska även i
större grad försöka få familjer att
kunna kommunicera via email
direkt till faddrarna.
Vi hoppas att alla faddrar ska
uppleva en förbättring efter årets
fadderseminarier.
Allan Widarsson/ Fadderansvarig

Foto Kiros Widarsson
Några av deltagarna i fadderseminarierena. Från vänster Fjodor Maci, från Riga, Petrica Pop från Reghin,
Gregory Todoren från Sighetu Marmatei, Dorin från Reghin samt Stefan & Annki Stefanov från Bulgarien
som är nya i verksamheten.
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Söndagen den 1 juli gav sig 43
förväntansfulla resenärer iväg på
en 13 dagar lång bussresa som
skulle ta oss till vårt slutmål
Rumänien och tillbaka. På vägen
skulle vi passera fem andra länder
och uppleva många saker längs
resan.
Resan tog oss med färja till Riga
genom Lettland och Litauen in i
Polen där vi stannade två nätter. I
Polen fick vi bland annat chansen
att besöka Hitlers högkvarter
Wolfsschanze (Varglyan). Resan
gick sedan vidare genom Slovakien och Ungern för att slutligen
komma fram till Rumänien.
Rumänien och fadderbesöken
Rumänien kan beskrivas som
kontrasternas land. Ett land där

Även i de till synes välmående storstäderna fanns det många fattiga
tiggare.

Stor fattigdom råder fortfarande
bland många Rumäner, framförallt
på landsbygden.
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storstäderna kan tyckas välmående men där stor fattigdom råder på
landsbygden. Rumäniens historia
är starkt präglat av det drygt 40
åriga kommuniststyret samt tiden
under diktatorn Ceausescu. Trots
att Rumänien sedan 1990 är en
demokratisk republik råder fortfarande turbulens i landet. De
ekonomiska kriserna avlöser
varandra och under vår vistelse i
landet beslutade regeringen (den
tredje regeringen bara sedan i
våras) att stänga av president
Bãsescu från sitt ämbete då han
misstänks för att ha överträtt sina
befogenheter.
Även om arbetslösheten är relativt
låg i landet (3-4%) lever mer än
hälften av befolkningen under
materiell fattigdom (den högsta
siffran i Europa).
Denna fattigdom fick vi se på nära
håll. Vi besökte bland annat en
familj uppe i en liten bergsby.
Familjen bestod av fyra barn, deras
pappa och farmor. Familjen bodde i
ett litet hus bestående av ett enda
rum på cirka 4*4meter. Tack vare
Hjälp Till Liv har de nu haft möjlighet att bygga ett till litet hus på
gården med ett rum ungefär lika
stort som det första. El fanns men
rinnande vatten saknades. Alla
dessa barn hade nu fått faddrar så
framtiden ser något ljusare ut.
För de av oss som hade fadderbarn
i Rumänien var ändå besöken hos
dessa höjdpunkten. För mig
innebar det att jag för första gången
fick träffa mitt fadderbarn Elisei.
Elisei var nio år när jag lärde känna
honom och han hade nu bara
dagarna innan vi kom fyllt fjorton.
Elisei bor med sina åtta syskon och
föräldrar i ett litet hus bestående av

Vi gjorde ett uppskattat besök hos
en familj i en liten bergsby

tre rum i utkanten av Tg Mures.
Hans pappa jobbade tidigare vid en
närbelägen fabrik men tvingades
sluta efter att han skadat sin hand.
Han jobbar nu utomlands för att
försörja familjen. Barnen hoppas
att han kan komma hem till vintern
då de inte träffat honom sedan
april. Mamman i familjen jobbar tre
dagar i veckan och de äldre syskonen får då ta hand om de mindre
barnen. Elisei är en otroligt glad
och positiv kille. Han gillar att skejta
och drömmer om att bli kock när
han blir stor. Det känns bra för mig
att veta att den lilla summa pengar
jag skänker varje månad bidrar till
att göra livet lite mer drägligt för
någon annan. När jag nu dessutom
fått chans att träffa mitt fadderbarn
och på plats sett att pengarna når
fram och att de faktiskt gör skillnad
gör detta mig än mer motiverad att
fortsätta skänka pengar, skriva
brev och skicka presenter.
Rumänerna är ett otroligt vänligt
och ödmjukt folk. Den otroliga
tacksamhet vi fick uppleva från
våra fadderfamiljer var överväldigande. Trots att de inte hade
mycket var de måna om att bjuda
sina svenska gäster på det de
kunde. Jag tycker vår Lettiske vän
Edgar som var med på resan
uttryckte det bäst när han sa ”they
don't have much but what they
have they share” – ”dom har inte
mycket men det dom har delar dom
med sig av”.

Hemresan
Inget varar för evigt och så inte
heller vår vistelse i Rumänien men
innan vi började hemresan skulle vi
göra ett uppskattat besök i det
berömda greve Draculas slott i
Transylvanien.
Nu började de många milen hem lle

Såpbubblorna som vi hade med blev
populära.

Enbart den Rumänska naturen i sig är väl värt ett besök.

Jag Kenneth, hemma hos mitt fadderbarn Elisei

men vi hade ett viktigt stopp kvar. Detta var i
Polen och besöken på Auschwitz och
Auschwitz-Birkenau. Besöken här skulle visa
sig vara mycket känslosamma. Även om vi alla
läst om förintelsen och sett dokumentärer om
den så blev det mer påtagligt och verkligt nu.
Det som skedde där tillhör den absolut mörkaste delen av mänsklighetens historia och det är
just därför det är så viktigt att vi aldrig tillåts
glömma att det faktiskt hänt. Jag tror det är
viktigt att ha detta i åtanke när vi idag ser vad
som händer i Syrien eller varför inte vad som
tilläts hända i Rwanda 1994.

Slutligen
Resan skulle visa sig vara en påfrestande resa
där vi på nära håll fick uppleva både glädje och
sorg. I Auschwitz såg vi prov på den ofattbara
ondskan som människor är kapabla till, i
Transylvanien blev vi hänförda av den fantastiska naturen och hos våra fadderbarn upplevde vi
äkta glädje och tacksamhet.
Denna resa lämnade inte någon oberörd och
jag vet att det är många av oss som kom hem
med nya perspektiv på livet. Flera började
redan på bussresan hem att planera för ett nytt
besök hos sina fadderbarn nästa år. Jag är en
av dom.
Resan bestod av långt fler stopp och upplevelser än vad som är möjligt att beskriva på dessa
sidor. Jag har försökt ge en kort resumé om allt
vad vi fick uppleva och hoppas att ni som vill
veta mer kontaktar mig eller någon annan av
resenärerna. Jag är övertygad om att vi alla är
villiga att dela med oss av våra upplevelser.

Uppmaningen
Jag vill till sist uppmana alla oss som var
med på resan att bjuda in grannar, vänner och släktingar, visa bilder och berätta om våra upplevelser från resan. Det
finns många potentiella faddrar där ute
som inte har en aning om vad HTLI är.
Även om man inte vill bli fadder så är jag ,

På landsbygden sker fortfarande det mesta av jordbruket för
hand.

Innergården på Auschwitz.

Ingången till Auschwitz med
den välkända skylten.

Besöken vid de båda Auschwitzlägren blev känslomässiga.

övertygad om att många kan tänka sig betala de
200kr/år som krävs för att bli stödmedlem.
Hjälpbehovet är fortfarande stort, inte bara i
Rumänien, och flera barn väntar på faddrar, tillsammans kan vi göra något åt detta!
Stort tack till HTLI och Viby Buss för att ha möjliggjort denna
resa!
Text och foto: Kenneth Larsson, kenneth.igge@gmail.com
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På lägergården "Latgales
Dzintars”, (som betyder Latgales
Bärnsten) genomförs varje
sommar cirka 8 lägerveckor.
Hittills i år har ca 600 barn och
ungdomar deltagit i lägren.
Många av deltagarna kommer mer
eller mindre från gatan. I varje fall
är det många som skulle ha sin
dagliga tillvaro på gatan om inte
dessa läger hade lockat dem bort
därifrån.
Här får lägerdeltagarna uppleva
gemenskap och alla individers lika
värde. Budskapet om Guds kärlek
till alla oavsett social status är ett
tema som tydligt framträder i
aktiviteterna. För många av dessa
barn är det en helt ny insikt att de
har ett eget värde. De har ofta fått
uppleva sig värdelösa och oönskade i de familjer där dagarna
ofta präglas av hat och våld på
grund av alkoholism och drogmissbruk.
De ungdomar som deltagit på
lägren är alla överens om att
komma tillbaka nästa år. Det är ett
betyg i sig att de har upplevt så
mycket glädje att de hoppas få
komma tillbaka nästa år.
De lokala sociala myndigheterna
har uppmärksammat det goda
inflytande som lägren haft på
ungdomarna och har uttalat sig
mycket positiv till verksamheten.
Lägerplatsen är under ständig
uppbyggnad och kommer att
utökas och kompletteras allt
eftersom medel finns tillgängliga.
Planerna är att hela lägerområdet
ska bli ett rekreationsområde dit
även fattiga familjer kan komma
för några dagars vila och återhämtning. Här planeras permanenta samlingssalar samt många
små stugor i stället för de provisoriska tält som används idag.
Vi hoppas få sponsorer som är
villiga att tillskjuta medel till detta.
Första steget är att få elström
framdragen till området vilket
beräknas kosta omkring 350.000
kr.l

Foto Nikolaj Shevchuk

Hundratals barn från fattiga familjer får här tillfälle till rekreation och en
sysselsättning under sommarlovet.

Foto Nikolaj Shevchuk

Lägerbål vid stranden. Efter dagens lek och stoj, samlas man till
lägerbål, där man talar om vad som är viktigt i livet, Och om Guds
omsorg och kärlek till oss alla. Att ingen är mindre värd än någon
annan.

Foto Nikolaj Shevchuk
Text Allan Widarsson

Så mycket tydligare än så här kan väl inte kärleksbudskapet bli? Att
alla behövs sida vid sida.
Foto Christian camp "Latgales Dzintars"
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Badplatsen med sitt rena och
varma vatten är helt underbar!

En lite ovanlig, men mycket
populär vattenfarkost.

Här finns många aktiviteter som lockar till utmaningar. Klätterväggen
är populär även bland flickorna. Naturligtvis har de säkerhetslinor ifall
de skulle falla.

Hundratals ungdomar trängs vid
matborden när maten serveras.
Många kommer från mycket fattiga
hem där det inte alltid serveras mat
tre gånger per dag.
“Bungujump” är även mycket populär där man kan hoppa eller studsa
flera meter upp i luften

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
För att färdigställa den här rekreations- och lägergården i Lettland som 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 Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.
15
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In English:
Wubit Zeryehun is a single mother. She
is 34 years old and has two children.
She has been taking care of her
children alone for about ten years.
Wubit's diffrence from other women is
that she has only one arm. She lost her
right arm in the war in 1988. She was hit
with a bullet when she was trying to
hide and take cover. Since then she has
been forced to use her left hand.
Her husband Taddesse Gebre was also
a war victim who lost his left arm with a
bomb. He was a soldier. He used to
help her with tution for the children after
he left her but since he is ill he cant help
them anymore. Wubit tries to help her
family with all she can and she takes
good care of her children. Although
people have asked to take her children
and raise them she has always said no.
She says it is because they give her
strength to cope with life everyday.
People who know about her usually try
to help her by giving her money and
sometimes paying for her childrens
school fee.
Her children Abreham a boy who is 17
years old and Hanna a girl who is 13
years old are very polite and caring.
They help her with everything she
makes in the house. Abreham is in 9th
grade and he is going to start 10th
grade on september. Hanna is in 6th
grade and she has good grades she is
going to start 7th grade on september.
Wubit has other problems other than
losing her hand. She has been suffering from blisters growing on her back
and her arm. And because of her
disability she cant scratch when it
itches or rub it when it hurts. She has
seen doctors but all they give her is
another appointment. The blisters
started after she gave birth to Hanna.
Wubit says that she has now started to
live a better life than before with the
help from HTLI. She wants to thank all
the people involved in helping her. God
bless you all.
På Svenska:
Wubit Zeryehun är en ensamstående
mamma. Hon är 34 år gammal och har
två barn. Hon har ensam tagit hand om
sina barn i ungefär tio år. Det som gör
henne annorlunda än andra kvinnor är
att hon har bara en arm. Hon förlorade
sin högra arm i kriget 1988. Hon
träffades av en kula när hon försökte
gömma sig och ta skydd. Sedan dess
har hon varit tvungen att använda sin
vänstra arm.

Wubit är en tapper kvinna som trots sin krigskada som kostat
henne höger arm vill sköta sin hem och två barn.
Hennes man Taddesse Gebre var
också ett krigsoffer som förlorat sin
vänstra arm genom en bomb när han
var soldat. Han brukade tidigare hjälpa
henne med lite pengar för barnen efter
att han lämnat henne, men eftersom
han är sjuk kan han inte längre hjälpa
dem. Wubit försöker hjälpa sin familj
med allt hon kan och hon tar väl hand
om sina barn. Även när människor har
bett att få ta hennes barn och uppfostra
dem har hon alltid sagt nej. Hon säger
att det beror på att barnen ger henne
styrka att klara livet varje dag.
Människor som känner till henne brukar
försöka hjälpa henne genom att ge lite
pengar och ibland betala för hennes
barns skolavgift.
Hennes barn Abreham, en pojke som
är 17 år gammal och Hanna, en tjej som
är 13 år gammal, är mycket artiga och
omtänksam. De hjälper henne med allt
hon gör i huset. Abreham går i 9:e klass
och han kommer att börja 10:e klass i
september. Hanna går i 6:e klass. Hon
har bra betyg och ska börja 7:an i
september.
Wubit har även andra problem än den
förlorade armen. Hon har lidit av blåsor
som växer på ryggen och armen. På
grund av hennes funktionshinder kan
hon inte klia sig när det irriterar och gör
ont. Hon har sökt läkare men allt de ger
henne är en tid för nytt besök.
Blåsorna började efter att hon födde
Hanna.
Wubit säger att hon har fått ett bättre liv
än tidigare tack vare hjälp från HTLI.
Hon vill tacka alla inblandade som
hjälper henne. Gud välsigne er alla.
Fadderrådet i Addis Abbeba

Wubit har stora problem när de
här blåsorna börjar klia och
irritera. Hur ska hon kunna klia
sig när hon saknar högerarm?

Wubit visar sin krigsskadade
högerarm. Trots detta handikapp
vill hon själv ta hand om sina
barn.
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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.

Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Håkan Persson, Hudiksvall
Gudrun Kellner, Hudiksvall
Kristina Johansson, Hudiksvall
Inger Sundsten, Hudiksvall

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

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!

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

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 10-15 deltagare
Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.
Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 10-17 eller
Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022.
20

Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den sista oktoberi 2012 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
□Ny
Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”
□Två
□ trisslotter

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)

21

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

Storgatan 23, Hudiksvall. 0650-10198.

Djupegatan 15,

Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00

824 50 Hudiksvall, 0650-17550

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON
0650-186 90
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Sture Blomberg, Hudiksvall, 70 år
Malin Alcén, Forsa, 40 år
Inga-Lena Janzon, Hudiksvall, 60 år
Karin Svedman, Hudiksvall, 80 år
Sonja Nordenö, Sundsvall, 80 år
Anders Skoglund, Hudiksvall, 70 år
Lill-Marie Skarin, Hudiksvall, 50 år
Elis Karlsson, Söderhamn, 85 år
Sven Fagerström, Bergsjö, 80 år
Åke Silén Sundsvall 80 år
Brudparet Wiktor (Gustafsson) och
Martina Ramsin Hudiksvall

Till Minne Av Evald Glantz, Hudiksvall
Jukka Juuso, Hudiksvall
Sven Göran ”Spatte” Eriksson, Hudiksvall
Märta Haggren, Göteborg
Else Johansson, Hudiksvall
Inga Eriksson, Enköping
Elvy Johansson, Hudiksvall
Göran Högström, Bergsjö
Gunborg Sundberg, Hassela
Majlis Falk, Hudiksvall
Karin Norin, Järvsö
John Nilsson, Delsbo
Nils Johansson, Hudiksvall
Göran Hällström, Iggesund
Allan Frank, Hassela
Thorarinn Sigurjonsson, Selfos, Island
Ritva Nilsson, Hudiksvall
Ture Andersson, Näsviken

Mariane Moberg. Härnösand, 60 år
- har en penninggåva överlämnats
till Hjälp Till Liv International till
förmån för arbetet bland de fattiga.

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.

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

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

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Exempel på fyrsidigt minnesblad
23
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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
s å ö n s k a r. D u k a n s k i c k a
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

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

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

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 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.

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 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
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 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 kontrolleras
därför av Svensk insamlingskontroll!
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Du behövs - Din kärlek räddar liv

