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Invandrare i
Sverige.
Vi har en Afghansk
medarbetare, Shirin, på
vårt Biståndscenter i Hudiksvall.
Han har lämnat sitt hemland och
flytt till Sverige med fru och tre barn,
därför att hans eget land inte gillade
honom. Det blev helt enkelt inte
möjligt att leva kvar där. De var
rädda för sitt liv. Men klimatet i
Sverige är inte så jättebra det heller.
De har nu bott här i två år och barnen
talar flytande svenska. Så en dag i
maj månad fick jag den tvivelaktiga
förmånen att få närvara när familjen
skulle till migrationsverket för ett så
kallat “återvändarsamtal”. Återvändarsamtal låter naturligtvis trevligare
än utvisningssam-tal, men har
samma innebörd.
Den mycket trevlige tjänstemannen (som troligen inte får visa egna
känslor) meddelade sakligt och
mycket tydligt, att deras dom hade
fallit, med beslut att de måste lämna
Sverige. Den via telefon uppkopplade tolken, meddelade domens
betydelse mycket klart för familjen.
Han frågade även om de var villiga
att samarbeta med migrationsverket
för att genomföra återvändandet. De
två större barnen, sex och åtta år,
brast genast ut gråt. De hade tydligt
förstått det tolkade budskapets
innebörd. Deras paradis och
livsutrymme skulle återigen tas ifrån
dem.
Samma sak hände för de två
föräldrarna som nu förstod att det
var slut på möjligheten att ge sina
barn ett bra liv. Under tårar avgav de
var för sig ett likartat svar: Hellre
kastar jag mej framför tåget än
återvänder!
Deras svar klargör med all
tydlighet deras djupa vånda. Jag
inser att jag inte kan tänka mig in i
deras situation, men jag kan ändå
dela deras tårar. Jag kan se på deras
reaktion att de lider fruktansvärt vid
tanken på att tvingas lämna landet.
Det är efter denna händelse som
vi på Biståndscentret förstår att
familjen behöver nya villkor för att få
sin ansökan prövad på nytt.
Shrin hade redan praktiserat hos
oss under ca. sju månader. Men
under denna tid fick vi inte lov, enligt
migrationsverkets regler, att ge
honom, som asylsökande, lön. De
asylsökande får alltså enligt lag inte
försörja sig själva.
I femte Mos 24:19-21 läser jag
följande: Om du glömmer en kärve
när du skördar din åker, skall du inte
gå tillbaka och hämta den utan
lämna kvar den åt invandraren, den
faderlöse och änkan. Då skall
Herren, din Gud, välsigna dig i allt du
gör. [20] När du har slagit ner dina
oliver skall du inte söka igenom
grenarna efter fler utan lämna det
som är kvar åt invandraren, den
faderlöse och änkan. [21] När du har
plockat druvorna i din vingård skall
du inte göra någon efterskörd utan
lämna det som är kvar åt invandra
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ren, den faderlöse och änkan.
Hjälp Till Liv
Dessa ord vill på nåt sätt visa oss
International
med vilken attityd vi ska bemöta
NyhetsForum.
invandraren. Vi ska göra det möjligt
för dem att försörja sig. När praktikperioden var slut fick Sihrin sig ..är en nyhetstidning i 6000 ex, med syfte att
tilldelat ett samordningsnummer, informera om program och projekt som drivs av Hjälp
som fungerar som ett personnum- Till Liv International.
mer. Detta för att kunna arbeta och Tryckt hos Dardedze, Riga, Lettland
betala skatt.
Vi beslöt därför att anställa Shirin
ISSN 1653-9966
för ett år. (Läs om honom på sidan Adress: Hjälp Till Liv International
19) Jag följde honom till banken för
Håstaholmen 3, 82442 Hudiksvall
att öppna ett bankkonto så vi skulle
kunna sätta in hans lön. Men banken Kontakt: 0650-560107, 070-5360431 Allan
behövde ett gällande ID-kort för att Widarsson, för fadderbarn och allmänna frågor,
0738444760, Annalena Gustafsson för
kunna skapa ett lönekonto.
Jag hade dagen innan via telefon Håstaholmen Biståndscenter
förvissat mig om att vi säkert skulle kjell.widarsson@gmail.com , Kjell Widarsson i
få ett ID-kort utfärdat för Shirin. Etiopienfrågor.
Jodå, han måste bara kunna styrka
sin identitet med pass eller annan Annonsansvarig: Styrelsen
ID-handling? (var det inte det vi Annonspris: 850kr / åttondels sida (88x66 mm)
skulle få?). Vi betalde omedelbart de Köp 4 betala för 3 med pris 2550/åttondel sida
påbjudna 400 kronorna till skattever- Org.nr.: 887501-2687
900-1157
kets konto och därmed skulle sista Bankgiro:
900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Plusgiro:
hindret vara undanröjt.
Kryphålet var, fick jag veta, att jag Bankkonto direktinsättning: 8129-9 043 131-144-8
med min ID-handling skulle kunna Epost: info@htli.org
intyga Shirins identitet. Bra, tyckte Tel/fax: 0650-560100 / 0705360431
jag. Dagen efter var vi i min bil på väg Hemsida: www.htli.org
till Skatteverket i Sundsvall, en resa
Stödmedlemsavgift: 200 kr / kalenderår
på 16 mil tur och retur, i akt och
Underavdelningar:
mening för att få en ID-handlig till vår
nyanställde medarbetare.
Rumänien: HTLR
Vi överlämnade ansökan och
Etiopien: HTLET
kvitto på betalningen till en kvinna,
Ryssland: HTLRu
som ansvarade för ID-korten.
Systerorganisation: Spanien: HTLEs
Shirin klev in och satte sig på
stolen framför kameran medan Ansvarig Utgivare : Allan Widarsson
kvinnan snabbt ögnade igenom Redaktörer: Marianne Ersson och
papperen och utbrast: “Ja, men du Allan Widarsson.
har ju inget personnummer! Det här Rumänsk översättare: Madina Ersson
är ju bara ett samordningsnummer!” Rysk översättare: Ivans Naidjonoks
. Det kan bara användas för att
betala skatt. Vi fick vända tillbaka Målsättning med NyhetsForum:
utan ID-kort och utan lönekonto på Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i
banken. Skatteverket sa att vi skulle Sverige och i våra projektländer, samt inspirera
betala hans lön kontant. Banken sa läsaren att stödja verksamheten.
att han inte får komma in på banken
Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till
och betala hyresräkningen kontant,
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt
när han inte är kund i banken, och
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra
det kan man inte bli utan ID-kort.!?
för dem.".
Jag ringde genast migrationsverket som kallt meddelade att reglerna Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras,
tyvärr är sådana att det är omöjligt religiösa tro, sociala bakgrund eller politiska inriktning,
för de asylsökande att få ett eget ID- skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig
kort, och därmed inget bankkonto. hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.
Rent praktiskt får Shirin idag sin lön
Välkommen att vara med att göra skillnad!
över ett lånat privat konto med ett
lånat kontokort.
Än har vi alltså inte gjort vad vi
Omslagsbild:
kan för de fattiga och utsatta i vårt
En av de fantastiska dagarna vid
förnämliga föregångssamhälle.
Bärnstenens lägerplats.
Ha nu en trevlig sensommar, men
Foto Nokolaj Shevshuk
glöm inte att vara tacksam för att du
lever i ett fritt land, även om jag personligen tycker att lagarna för våra
Copyright © 2013 Hjälp till Liv International
asylsökande är långt ifrån så
Mottagning av kläder sker tills vidare på
humanitära som de
Håstaholmen Biståndscenter
regler Mose lät
Öppet
vardagar 12-20, samt lörd 11-15
proklamera för sitt
folk.
Vi behöver ett fraktbidrag med 40 kr/ säck, 20 kr/ låda, 10 kr/ kasse.
För kläder som vi får sälja en del av betalar du
Allan Widarsson
30 kr/säck, 15 kr/låda och 5 kr / kasse .
Ordförande/ HTLI
I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga
Håstaholmen Biståndscenter Tel 0650-560100

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592

wwww.forsgummi.se

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri

PROFIL & ARBETSKLÄDER PRESENTREKLAM
EGET TRYCKERI
SKYLTAR DEKALER
FORDONSDEKOR MÄSSMATERIAL
Hudikprofil AB
Norra Industriv. 3
824 34 Hudksvall

Charlotta 073-5464846
Tel/Fax 0650-18420
Mail: charlotta@hudikprofil.se
Hemsida: www.hudikprofil.se

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

Leveranser under 2012 och 2013
2013

Totalt för 2013

37,8
ton

1.075 milj

Apr -13

Sjukhusmarerial till Zilupe i Lettland

11.3

315.000

Jan -13

Sjukhusmarerial till Rezekne i Lettland

7.0

392.000

Juni-13

Bulgarian Aid Mission, kläder, möbler secondhand,

6.5

150.000

Juli-13

Lielvarde Lettland, kläder och möbler

13.0

218.000
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Bulgarian Aid Mission
(www.aidmission.org), som leds av
Stefan och Ann-Kristin Stefanov från
Sofia, får med jämna mellanrum en last
med hjälpmaterial från oss. Denna gång
lastade vi tillsammans med en annan
organisation.
Ann-Kristin, som är från Sverige, är
dessutom ansvarig för fadderrådet i
Bulgarien, där vi fortfarande har några
barn som väntar på fadder.
Bulgarien är för närvarande EUs
fattigaste land, och där finns många
människor som har det svårt. Bulgarian
Aid Mission har varje månad utdelning av
kläder och mat till behövande i olika
städer och byar runt om i hela Bulgarien.
Hjälpen går till olika folkgrupper bulgarer, romer, turkar och pomaker.
Allan Widarsson

Annki, till vänster i bild, har just överlämnat ett babypaket till
glada nyblivna föräldrar.

Här lastas kläder ut vid ett område där det bor
många romer. Man ser tydligt på husets fasad att
detta inte är från de välbärgades kvarter och
romerna är mycket tacksamma för denna hjälp.

Med skåpbil levererar man de klädsäckar som ska till de
olika platserna, där utdelning sker.

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

Larsvägen 6, 824 34 Hudiksvall, Tel 0650-12586

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 och 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!.

Städning av Lägenheter
Villor och Kontor
Tvättning, vindsröjning & flyttning

RAMAXDESIGN AB

Kom ihåg
Rot-avdraget
- 50% direkt
på fakturan

Ramax
Cleaning

Kontorstid 10.00-17.00
www.ramaxdesign.se
Tel 0650-125 10 Mobil 070-217 96 20
Email: tommy@ramaxdesign.se

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

Bästa lösningar inom takreparationer,
fasadrenoveringar, husdräneringar samt
mycket annat.
Kontakta HälsinTjänst för offert
www.intjanst.nu eller tel. 0767860217
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Här är omdömen från några
läsare:
"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till
skratt och tårar. DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en
imponerad HTLI- medarbetare.
*********************
Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna
boks huvudperson är i många stycken en ny och
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en
spik". Ove Aronsson
*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen”
är en bok man blir glad av. Av flera skäl .
Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
Man möter en optimist. För honom finns det egentligen
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde
under en inte helt lätt uppväxt.
Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan
uträtta mycket.
En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det
dyker en hjälpande ängel upp.
Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om
en man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
avkastningen går till
de fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.

SÅ KAN DET GÅ …...

När du köper den här boken ger du ett mål
mat till ett barn under 1-2 månader.

Hej kompis i Sverige!
Vill än en gång tacka för BOKEN du skickade och tala
om att den blev läst omgående och nu håller Pelle på att
läsa den.
Man blir faktiskt väldigt berörd.
Den fick mig i kväll att göra en god smörgås, köpa en Coca
cola och sen gå ner med det på Strandpromenaden, till en
mörkhyad ung man, som sitter på muren om kvällarna och
säljer krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls
påträngande, så jag har funderat ibland om han får sälja
något alls. Jag köpte 2 armband för 3 Euro och gav honom
2 Euro mer i stället för att pruta, som han väl annars mest är
van, samt bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad. ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
( Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under vintertiden)

För den som själv deltagit i några av HTLI:s
resor finns mycket att minnas och känna
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.
Boken kan beställas via medföljande inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr
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Vi har nu kommit tillbaka till Sverige efter
7 månader i Etiopien och vill passa på att
informera lite om landet och vårt arbete
där, både för HTLI och ett eget projekt –
en mindre snickeriverkstad för utbildning
och produktion.
Fadderverksamheten
Vi är i Sverige fadderansvariga för
Etiopen-programmet och övervakar även
det lokala arbetet med fadderverksamheten. Det finns en lokalt anställd
som administrerar och uppdaterar vårt
AID-Track system, ett IT system som
HTLI:s hela verksamhet använder för att
följa upp verksamheten och där alla
sponsorer (faddrar) kan följa hantering av
insamlade medel, men även de
barn/student/äldre som sponsras. Även i
år anordnade HTLI en julfest för
fadderbarnen och dess anhöriga då ca
70 personer kom och fick äta mat och
även få lite presenter som t.ex. pennor,
skolhäften etc.
Behov
Etiopien är att land som för närvarande
genomgår en fantastisk stor resa
utvecklingsmässigt. Landets BNP växer
med nära 10% per år och det pågår
massiva byggprojekt av byggnader,
vägar, andra infrastrukturbyggen, tex
kraftverk etc. Landets utveckling påminner om det som Europa genomgick under
50-talet. Det finns även en växande
medelklass som ger skjuts åt utvecklingen.
Trots denna utveckling finns det en stor
grupp av människor som lever under
mycket knappa omständigheter, med
inkomster på mindre än 300 kr i
månaden. Vårt fadderprogram riktar sig
till denna grupp- en grupp som är relativt
sett outbildad, ofta pga. att barnen har
behövt arbeta för att bidra till familjens

försörjning. Genom våra fadderprogram
har många familjer haft råd att skicka sina
barn till skolan, framförallt gäller det
flickorna, som i högre utsträckning varit de
som missat skolgången.
För många fattiga familjer har det varit en
omöjlighet att skicka ett barn till en högre
utbildning då studielitteraturen är
kostsam. Genom vårt sponsorprogram för
Studenter har ett antal begåvade
ungdomar fått möjlighet att studera till
högre utbildningar genom att ett antal
faddrar som sponsrat studenter. Flera
sponsrade studenter har tagit universitetsexamen. Studenten Teklay Salomon,
är som tidigare berättats i en artikel, nu
även antagen till Läkarprogrammet, den
första sponsrade läkarstudenten i
Etiopien. Han är mycket tacksam och
kommer med glädje att själv bli sponsor för
en behövande efter sin examen.
Att en sponsrad student själv blir sponsor
är en del av vår fadderpolicy som gör att
ännu fler kan få möjlighet att studera på
högre nivå.
Fadderråd & Lokalanställda
En viktig del av HTLI:s arbete är att
säkerställa att vårt faddersystem kommer
de allra fattigaste till del. För att få det
säkerställt finns det ett lokalt fadderråd,
som känner till de lokala förhållandena
och kan säkerställa att hjälpen kommer till
rätt familjer/individer. Det finns även en
lokalanställd, Meliayan Abdu, som
uppdaterar vårt faddersystem AID-Track
med rätt information beträffande ekonomi
och familjens/individens utveckling.
Landets utveckling
Man kan kanske fundera på vad Etiopien
som land gör för att landet ska utvecklas
framåt och efter att vi nu bott ett par vintrar
i Addis Ababa kan vi berätta att det har
skett rätt ordentliga förändringar runt

Här kan man se ett stycke samhällsutveckling!
Den gamla gatan, en grusväg som ofta strömmade
sönder av skyfallen har nu fått en riktig stenbeläggning
och dessutom ett stenbelagt dike som tål stora vatten
flöden utan att strömma sönder.
Betänk att Addis Abbeba liggger på 2800 meters höjd
och vattnet har en inneboende längtan att komma ner
till havsnivån.
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Bild från tillfället när, Etsay Legesse
examineras i vetenskap om turism
och histora, en student som vårt
fadderprogram fått hjälpa fram till
examen vid universitetet.
omkring Addis Ababa. Det sociala livet, en
by eller ett område, ter sig lite annorlunda
än hemma i Sverige. Det finns bla. ett stort
engagemang bland de boende som väljer
olika kommittéer för att driva olika frågor
tillsammans med den lokala myndigheten.
Det finns kommittéer för säkerhet,
infrastruktur, hälsa etc. Under vintern som
gick har det varit ett stort arbete för de
personer som valts att ingå i den
vägkommitté som bildats för att förbättra
vägnätet i det lokala närområdet, bl.a.
utanför vårt hus där även HTLI:s kontor är
inrymt. Kiros blev invald i vägkommittén
och har arbetat många timmar med att
försöka få till förutsättningarna för att
kunna slutföra beläggning av vägarna, allt
ifrån att gå runt och samla pengar hos de
boende (för varje 1000 birr insamlat bidrar
staten med 350 birr + kostnaden för
gatsten + hela kostnaden inklusive arbetet
för stenbeläggningen). ( 1 birr = 0,35kr )Ett
viktigt arbete som nu avslutats. Även om
staten står för 90% av kostnaderna för
vägen förväntas de lokala invånarna
ställa upp med arbetskraft för att fixa diken
och underlag för den gatsten som utgör
vägbeläggningen. Gatsten kan kanske
anses vara lite udda, med tanke på att det
är mest asfalt numera på andra håll, men
för landet är det bra. Sten finns i landet och
därmed slipper man problem med att hitta

utländsk valuta för att köpa asfalt, liksom
att det skapas många arbetstillfällen i
landet. Genom att det nu blivit
gatstensbelagd väg har man kommit till
rätta med de enorma problem som tidigare
fanns med väldiga jord/grusmassor som
eroderade bort från vägarna varje år.
Säkerhet
Under året som gått har även det allmänna
säkerhetsläget i området blivit bättre efter
att det byggts en ny polisstation i området.
Den tidigare insatsen som HTLI hade
sponsrat med patrullerande vakter har
därför kunnat avslutas. Det är numera
lugnt i området.
Ungdomsarbete
Under denna period hade vi även nöjet att
överlämna 2 laguppsättningar sportkläder
till ett tjejlag och ett kill-lag på en skola
(Karallo school) i Woreda 12 i Addis
Ababa, Glädjen var stor när barnen fick ta
emot kläderna som skänkts av bl.a.
Strands IF i Hudiksvall. Även några
fotbollar skänktes till allas förtjusning.
Egna Projekt
Någon kanske funderar på vad vi gör i
Etiopien förutom att vara oavlönade HTLI
arbetare? För er kan vi då berätta att vi
startat upp ett litet snickeri på vår tomt i
Addis. Det tog flera månader att fixa i
ordning verkstadsbyggnaden och få fram
maskinerna genom tull och annan
administration.
En av orsakerna till att vi valde att starta
snickeriet var att vi sett ett tydligt behov av
snickeri-alster som håller bra kvalitet. Vi
tänkte då att vi kunde både skaffa ett
bidrag till maten samt att skapa
arbetstillfällen och samtidigt ge utbildning
inom olika områden.
Efter att nu haft snickeriet i ett
”producerbart tillstånd” kan vi konstatera
att vi underskattat svårigheterna med att få
den kvalitet och finish som önskas och

Bild från Kjell och Kiros privata snickeriverskstad som de hoppas ska
ge arbetstillfällen för några ungadomar.
samtidigt få en ekonomiskt hållbar
produktion. Främsta utmaningarna har
varit att få tag i bra virke för snickeriet samt
att få personalen att förstå vikten av
kvalitetsstyrning d.v.s. göra ”rätt saker på
rätt sätt i rätt tid”. Vi har därför under vår
bortavaro dragit ner verksamheten så att
den just nu endast arbetar med eget
arbete, dvs. tillverkning av hyllor skåp etc
för eget bruk. Vi ser fram emot att under
kommande höst komma igång på riktigt
och kunna erbjuda praktik och erfarenhet
för nyutbildade snickare. Detta var ju en av
grundtankarna för själva verksamheten.
Om det visar sig praktiskt genomförbart
och inte alltför administrativt krångligt,
hoppas vi senare kunna starta en
Snickeriskola i HTLI:S regi där eleverna
sedan kan praktisera på vår verkstad.

Avslutningsvis vill vi ännu en gång tala om
för er som är sponsorer på ett eller annat
sätt inom HTLI att vi är glada över att ni
finns!
Idag har ca 100 barn/studenter/äldre fått
sin tillvaro märkbart förändrad till det bättre
tack vare er! Flera har bett oss framföra ett
tack till er alla som är med och hjälper till!
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa
någon brukar vi säga och vi ser resultatet
av detta!
Många hälsningar
Kjell & Kiros Widarsson
Verksamhetsort Addis Ababa

Här är fotbollsgänget som fått tröjor genom HTLI
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Samtidigt som hundratals ungdomar vistas på
lägerplatsen och får uppleva omsorg, rekreation och
glädje pågår för fullt installationen av elnätet på
området. Både lokala och norska elektriker har arbetat
hårt för att få fram elektricitet till lägerområdet.
I år hålls nio lägerveckor varav några veckor är
planerade för vitryska ungdomar. Nikolaj Shevshuk, som
är lokalt ansvarig, vill framföra sitt stora tack till alla
givare som stöttar både driften av lägergården och det
fortsatta arbetet med uppbyggnad och färdigställande
av området.
Lägerveckorna betyder oerhört mycket för de ungdomar
som får komma hit för några dagars “vila”. Många av
dem skulle annars finnas på gatan där de vanligen har
sin hemvist och mindre lämpliga sysslor i sinnet. Här får
de möta kärleksfulla människor, som verkligen bryr sig
om deras välbefinnade.

Badplatsen är en av lägergårdens bästa attraktioner.
Här finns en rad med vattenbaserade aktivitetsutrustningar.

Mellan det stora utbudet av fysisk aktivitet på både
land och vatten, samlas man i det det stora tältet till
musik och undervisning. Där får de upptäcka att de
faktiskt är älskade, även om deras livssituation tycks
visa på något annat. Många ungdomar har under
dessa lägerveckor upplevt en ny mening med sitt liv
och kommit ifrån gatulivet med droger och misär.

“Matsaten”, som är ett annat större tält, är naturligtvis
riktigt välorganiserad. Fysisk aktivitet skapar hungriga
ungar och mattanterna är fantastiska i sin kokkonst.

Tio fina stugor, som alla har tillvekats i Norge, finns på plats. Varje stuga kommer, när de utrustats med
våningssängar, att rymma sju bäddar. Tanken är att stugorna ska kunna användas även när sommarvärmen
inte existerar. Lägergården ska även kunna fungera som rekreationplats för familjer som behöver vila och
återhämtning, på tider när lägerverksamhet inte förekommer.
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Under ca. ett år han man arbetat med grävning och
installering av elkablar till de anläggningar som är
klara. Det har varit ett stort gemensamt projekt
tillsammans med norrmän, letter och svenskar.
Nu har man fått glädjebeskedet att en svensk
secondhandbutik ska bekosta borrningen och
installation av vatten.

Här på lite högre höjder utförs de sista momenten
innan hela anläggningen ska spänningssättas. Sen
kan de gamla dieselelverken bli friställda och det blir en
betydligt lägre driftskostnad när det gäller elströmmen.

Det är en fridfull känsla att vandra i denna park av stamkvistade furur. Kronorna utbreder sig som ett tak
över de många tälten som än så länge utgör en del av bostädena för lägerdeltagarna. Hela lägerområdet
utgörs av ca 13 hektar, det mesta klassat som skogsmark, som ska omvandlas till mark som får bebyggas.

13

P
å
f
y
l
l
n
i
n
g
a
v
v
å
r
h
j
ä
l
p
d
e
p
å
i
L
e
t
t
l
a
n
d

En fullpackad långtradare med massor av prylar lastades av i Lielvarde,
ca 50 km från Riga.
Hit kommer sedan medarbetare från våra tre fadderråd i Lettland och
hämtar kläder och andra förnödenheter, prylar som de kan ge till
fadderfamiljer och andra som behöver hjälp. Våra gamla “tjockTVapparater” är fullt användbara i Lettland. Vi har kunnat ge dem många
mycket fina TV-apparater av en kvalitet som de aldrig annars skulle ha råd
att köpa. Det kastas otroliga mängder fullt fungerande TV-apparater i
Sverige och det känns bra att dessa apparater kan komma till nytta.

När man transporterar möbler är det
nödvändigt att ha ordentligt med
packningsmaterial. Vad kan vara
bättre än några hundra säckar
kläder, som sedan kan delas ut till
behövande?
Här på det stora lagret finns
tillräckligt med plats för att kunna
leta fram säckar med passande
innehåll för en mottagare.

Behovet av hjälp till fattiga
familjer i Lettland är fortfarande
stort. Vi frågar oss ofta; blir det
inte mättat därborta när vi kör dit
tradarar efter tradare. Men nej,
de ropar forfarande efter hjälp.
I Lettland har vi fadderåd på tre
ställen, Gulbene nära Ryssland i
norr, Daugavpils nära Vitryska
gränsen i öst, samt i Riga, den
stora huvustaden.
Vi har glädjande nog tillgång till
en stor lagerlokal endast några
mil från Riga. Där kan vi lasta av
en full 100 kbm lastbil och det går
ändå att få en viss överblick över
innehållet. Fadderråden kommer
dit och väljer de saker de
behöver för de familjer de har
ansvar för. Vi har flera gånger fått
akuta behov, rop om hjälp till
familjer som saknat allt. Då har
det varit bra att ha tillgång till
denna lagerplats.
Representanter från fadderåden
besöker varje månad de familjer
de har utvalt för att få
fadderhjälp. Ofta kan man lämna
kontant hjälp så att familjen själv
får inhandla vad de själva anser
nödvändigast. Men ibland är
omständigheterna sådana att det
är bättre att leverera hjälpen i
form av mat på bordet. Lettland
är ju ett EU-land och maten
kostar ofta lika mycket som här i
Sverige.
En minimilön för en arbetare är så
låg som 2.800 kronor. Då är det lätt
att inse att det inte blir mycket över
att handla för sedan man betalat
hyra och mat till en trebarnsfamilj.
Det är just barnfamiljerna och
pensionärerna som är mest
drabbade. Pensionen är mycket
låg, ofta omkring en tusenlapp per
månad. Hyran kan kosta lika
mycket å då finns inget över ens till
mat.

Bli personlig fadder för ett
barn i in en fattig familj.
En flerbarnsmamma har sorterat ut
passande kläder till sin familj.

Vi har barnet - Du är faddern
Se våra faddersökande barn på
www.htli.org/faddernamn.php
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Text Allan Widarsson

Bild Marina Macika
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Här har fadderrådet “bullat upp”med mat som de
kunnat köpa tack vare pengar från faddrarna i Sverige.
Man kan inte undgå att se hur glädjen lyser igenom
över att det finns människor på andra sidan Östersjön,
som låtit tankarna på de fattiga övergå i konkret
handling, så att familjen kan mätta sina hungriga
magar.

I den stora lokalen finns tillräckligt med plats till att
möjliggöra för dem som kommer för att få hjälp, att
själv kunna pröva vilka skor som bäst passar.

Uldis, som hjälper fadderrådet, ställer upp med sin
skåpbil för att leverera möbler från lagret. Här har
familjen möjlighet att själv välja vilka möbler man
föredrar av de som finns på lasten.

Hela familjen sitter fängslade vid datorn som nyss
överlämnats till familjen. Datorn är inte precis av
senaste modell men fullt funge-rande.
Datoråldern kryper även in till familjer som är i behov
av hjälp. Datorn är till stor hjälp för kom-munikation
med barnens
faddrar.

Fedja, från fadderådet i Riga, lämnar här över en
dator till familjen. Det är inte en dator av senaste
modell men fullt duglig och är definitivt bättre än
ingen alls.
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Här har “kunden” själv fått välja den TV han ville få. Vi
har på vårt Biståndsventer tagit emot massor av så
kallade “tjock TV” som vi till letternas stora glädje
kunnat dela ut. Ofta är det mycket fina och tidigare
dyra apparater som vi kan ge till de fattiga. De går
visserligen inte att äta men en fungerande TV är ju ett
gott sällskap för en äldre som inte har så stor
rörelsefrihet utan ofta sitter ensam på sitt rum.
Den här flerbarnsfamljen har fått en hel del möbler
bl.a. några stolar och en fin bokhylla.

Fedja använder sin egen bil när kan besöker en Med stor förundran och tacksamhet hjälper Fedja
pensionärsfamilj. Här levererar han en säng komplett från faderrrådet en pensionär att packa upp en låda
med madrass, samt köksutrustning och naturligtvis porslin och köksattiraljer.
även ett par säckar kläder.
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This year we had a sponsor .visiting her sponsor-child Konjit
Negussu. She is a 11 years old girl living
in Addis ababa with her aunt. Konjit used
to live with her mother and brother until
December 2012 when Konjit’s mother
Baherua Hailu passed away. The
children were then orphans and their
aunt opened her home for them.Their
aunt Bereti Hailu has three children of
her own and with the help she gets from
HTLI she is able to raise Konjit and her
brother in a good way. Konjit’s sponsor
Makda Teshome met with Konjit and
had a nice afternoon together. Konjit
says that she is very happy and was
very excited before and after meeting
with her sponsor. We would like to thank
HTLI and Makda’s family for the help
that is being provided for the children.
Mailayan Abdu,
fadderrådet i Addis Abbeba
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I år hade vi en sponsor som besökte sitt
fadderbarn Konjit Negussu. Hon är en 11
år gammal tjej som bor i Addis Abeba med
sin moster. Konjit bodde med sin mamma
och bror till december 2012, då Konjits
mamma Baherua Hailu avled. Barnen var
då föräldralösa och deras moster
öppnade sitt hem för dem. Deras moster
Bereti Hailu har tre egna barn. Med den
hjälp hon får från HTLI kan hon försörja
och uppforstra Konjit och hennes bror
tillfredsställande. Konjits sponsor Makdas
Teshome från Sverige, hade en trevlig
eftermiddag tillsammans med Konjit.
Konjit säger att hon är väldigt glad och var
mycket entusiastisk både före och efter
mötet med sin fadder. Vi vill tacka HTLI
och Makdas familj för den hjälp som
tillhandahålls för barnen.
Mailayan Abdu,
fadderrådet i Addis Abbeba

Konjit Negussu som ingår i vårt
fadderarbete fick besök av sin fadder
Makdas Teshome och hennes familj från
Sverige.
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Allt startade i juli 2012, i en paus
under HTLI:s fadderrådsseminarier
som hölls i Reghin. Anna-Lena
Gustafsson föreslog att anordna ett
barnläger under 2013. Denna idé
blev kvar i våra sinnen och vi
började fundera på hur vi skulle
kunna förverkliga den.
Tiden gick och i september startade
Tabita åter dagcenterverksamheten. I november hade några
personer från Pingstkyrkan i Reghin
startat en barnverksamhet som de
kallar Awana Club. En gång i veckan
har barn från Tabita, några barn från
HTLI:s fadderprogram samt några
barn från kyrkan och deras vänner
från staden, träffats på ett gym (en
sporthall) där de haft olika slags
aktiviteter. Varje vecka har 25-30
barn träffats där.
Under våren 2013 togs Anna-Lenas
idé, om att göra ett barnläger, upp
igen. De flesta av de här barnen
hade aldrig varit på ett läger och de
hade heller ingen aning om vad som
skulle möta dem.
Under dessa förhållanden diskuterade styrelsen för HTLR (Hjälp Till
Liv Rumänien), personalen på
Tabita, ledarna för Awana Club och
församlingsrådet i Pingstkyrkan från
Reghin, och började planera ett
läger för barnen. Det var dags att
besluta om plats för lägret och vilka
förutsättningar som fanns för att
kunna realisera det. Vi hade
beräknat kostnaden och beslutat att
tillfråga HLTI i Sverige om ekonomiskt bidrag till lägret. Ordföranden
Hjälp Till Life International, Allan
Widarsson, accepterade att bidra
med hälften av kostnaden för lägret.

Efter detta planerade vi de sista
detaljerna för lägret och valde ut
vilka barn som skulle kunna vara
med på lägret. Slutligen blev det 41
personer som deltog på detta läger,
30 barn och 11 vuxna.
Lägret började klockan åtta på
morgonen den 5 juli 2013 och avslutades klockan 18 den 6 juli 2013. Det
blev två dagar, fulla med aktiviteter,
som ni kan se på bilderna. Barnen
hade ingen tid att vila. När en
verksamhet upphörde, började en
annan. Vi indelade barnen i fyra
grupper och spelade lagspel och
fotboll, hade bibel lektioner och
aftonbön vid lägerelden.
Vi anordnade en talangtävling som
kallas Awana. Som avslutning på
lägret hade vi diplomutdelning. Det
var två dagar fulla av glädje för
barnen.
Några av barnen berättade att de
aldrig har varit på ett läger tidigare
och hade inte ens kunnat drömma
om att få vara med på ett sådant.
Andra barn frågade varför vi inte
kunde stanna längre.
Innan vi bröt upp för att resa hem
frågade många av barnen när nästa
läger blir. Nästa år planerar vi ett nytt
läger men då med några fler dagar.
Till slut vill vi säga ett stort tack! Till
Hjälp till Liv International i Sverige,
till ordförande Allan Widarsson och
till alla andra personer som hjälpte
oss att ordna detta läger på
Lapusna, för barnen från Reghin.
Gud välsigne er alla!
Attila Toth,
fadderrådet i Reghin Rumänien.

Diplomutdelning för olika förtjänster till hörde avslutningsceremonierna.

Personal från dagcentret Tabita rör
om i grytorna, innan det är dags för
de hungriga barnens invasion.

De två lägerdagarna var fyllda av aktiviteter. När aktivitet tog slut tog en annan vid. Det var mycket
uppskattat av barnen. När sista dagen var slut frågade barnen varför de inte kunde fortsätta längre?
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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
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Beställ dessa vackra vykort och stöd
Open Doors arbete för de människor
som är förföljda på grund av sin tro.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund
eller förening.
Open Doors målsättning är bland
annat att: Stärka och uppmuntra
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje
månad med en lista över de länder där
förföljelsen är som värst.
Besök gärna Open Doors svenska
hemsida www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort
stöder du Open Doors arbete. All
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:

Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.

Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall

Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.
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Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
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Vår nye medarbetare Shirin kommmer från Afghanistan och bor nu i
Sverige med sin fru och sina tre
barn. Han är en mästerlig skräddare med stora ambitioner. Han är
specia list på g ard ine r o ch
draperier. Han har tidigare varit vad
vi kallar verkmästare eller arbetsledare och haft många skräddare
som arbetat under sig.
Hans produktion omfattar ca 250
olika modeller och typer med
varierande tygkvalitéer.

Shirin, från det krigsdrabbade Afghanistan, är en mycket duktig yrkesman, som är specialiserad på bl.a.
gardiner och stora draperier till
Här visas några av de 250 olika teaterscener m.m. Shirin är anställd
modeller och kvalitéer som finns i på vårt Biståndscenter och syr
gardiner efter beställning. På så sätt
Shirins utbud.
försörjer han sin familj och samtidigt
får vi ett bidrag till vår verksamhet i
de fattiga länderna.

Men det politiska klimatet för Shirin
och hans fru i Afghanistan gjorde
att de tvingades fly ur landet och
har nu hamnat i Hudiksvall.
Här på sidan kan du se några av
hans alster, som vi hängt upp i vår
secondhandbutik. Miljön är väl inte
den bästa för att presentera dessa
vackra produkter, men visar ändå
lite av de idéer och kvaliteter han
arbetar med.
Vi vill hjälpa Shirin att få en bra
ingång i Sverige. Ett arbetet är
troligen det bästa man kan ge.
Nu vill vi presentera och visa hans
produktion så att köpare från olika
kundkretsar kan anmäla sitt
intresse och få en offert på olika
projekt.
Allan Widarsson

Behöver du nya gardiner eller
draperier? Hör av dig till oss
via email till info@htli.org eller
0650-560100 för offert.
Vi garanterar produkter till
mycket konkurrenskraftiga
priser samtidigt som du bidrar
till en bättre värld!

Även möbler kan få hjälp med nya
kläder.

En katalog över olika gardiner
kommer snart ut på vår
hemsida www.htli.org
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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.

Din Hjälp Räddar Liv!

Vill även ditt företag vara med att
annonsera i vår tidning eller göra en
direktsponsring? Kontakta Anders Trolin
på 0768036442 eller info@htli.org

Auktoriserad service för

Hyundai
SAAB
Suzuki
BMW
www.bilelektro.se
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Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Gerd Eriksson, Orsa
Anne Maj Eliasson Hudiksvall
Alexander Johansson, Hudiksvall
Hjördis Fernström, Bjuråker

Rätt lösning ser ut så här:

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den sista juli 2013 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 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
□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,

22

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

824 50 Hudiksvall, 0650-17550
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Erik Fläckman
Elin Alm
Ragna Jonsson
Sven Löf
Birgit Jonsson
Allan Eriksson
Orvokki Wallgren
Börje Larsson
Olle Nilsson
Ann-Sofie Olsson
Elsa Spångberg
Eskil Burenfjäll
Alf Sjöblom
Mariana Winterstam
Arja Valeur

90 år,
90 år,
90 år,
90 år,
80 år,
80 år,
80 år,
80 år,
75 år,
75 år,
75 år,
70 år,
70 år,
60 år,
50 år,

Iggesund
Delsbo
Sundsvall
Farsta
Gunnarskog
Långshyttan
Sundsvall
Strömsbruk
Hudiksvall
Bjurholm
Delsbo
Västerås
Hudiksvall
Gävle
Iggesund

Till Minne Av Bo Gunnarsson, Örnsköldsvik
Anna-Lisa Grönning, Bergsjö
Åke Lind, Ilsbo
Gunnar Gradin, Mulltrå
Einar Olsson , Hudiksvall
Tyra Sundin, Hudiksvall
Hilding Andersson, Hudiksvall
Kurt Eriksson, Hudiksvall
Lasse Wikström, Hudiksvall
Kerstin Söderberg, Hudiksvall
Thora Berg, Färila
Milfred Andersson, Hudiksall

Brudparet
Karin Pernerup
och Göran Wikström
Brudparet
Olle och Maria Isestedt

Uppsala

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

Täby

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 0702138771
eller email till renee@htli.org

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771
eller email till renee@htli.org

Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

Exempel på framsida av fyrsidigt
minnesblad
23
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Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien, Lettland, Ryssland,
Littauen, Bulgarien och Afghanistan där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina barn
det nödvändigaste, mat och
kläder. Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt
ansvarig för ett barn och ändra
på detta.
För c:a 100-200 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 lever I en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har 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
våra biståndsbutiker, Omtanken
och Håstaholmen Biståndscenter.
Ingen annan form av ersättning
betalas för den tid man lägger ner i

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
stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns
ingen möjlighet att studera på
grund av den ekonomiska
situationen. Vi vet att utbildning alltid är 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.

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 människornas behov.
Vårt unika faddersystem
ger varje fadder möjlighet
till direktkontakt med de
familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via
Internet och 100% av
fadderpengarna går till
fadderprogrammet på den
ort vi arbetar. Av inbetalda
medel går 95% till barnet
och 5% till omkostnader för
de medarbetare som åker
ut till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bättre
liv är välkommen att

arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. Vi
behöver medhjälpare för att stärka
insamlingen av pengar för att
utöka hjälp-insatserna, bl.a. för att
kunna skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi
försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta
helt utifrån sina egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, secondhandförsäljning. 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

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
Tel: 0650-10454

Vi har 90-konto och kontrolleras
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

