
Nyheter * Nummer 3 - 2014 * Årgång 10 

Hö
stn

um
ret

Intervjun 
Ett fadderbarn berättar 
Skräddarens uppdrag
Fadderfamiljer i Bulgarien
Sommarläger på Bärnstenen   
Glädje i Bratsk 
HjälpKrysset .....  
Till minne av....  
Grattis....

I detta nummer: 



Hjälp Till Liv 
International

NyhetsForum.
 

..är en nyhetstidning i 6000 ex, med syfte att 
informera om program och projekt som drivs av Hjälp 
Till Liv International.
 

Tryckt  hos Dardedze, Riga, Lettland
 

  
Adress: Hjälp Till Liv International
              Håstaholmen 3,  82442 Hudiksvall
 

Kontakt: 0650-560107, 070-5360431  Allan 
Widarsson, för fadderbarn och allmänna frågor,
0738444760, Anna-Lena Gustafsson för 
Håstaholmen Biståndscenter

 ,  Kjell Widarsson i 
Etiopienfrågor.
 

Annonsansvarig:  Styrelsen
Annonspris: 850kr / åttondels sida (88x66 mm)
Köp 4 betala för 3 med pris 2550/åttondel sida  
Org.nr.: 887501-2687
Bankgiro: 900-1157 
Plusgiro: 900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Bankkonto direktinsättning: 81299 43 131-144-8
Epost: info@htli.org
Tel/fax: 0650-560100 / 0705360431
Hemsida:   www.htli.org
Stödmedlemsavgift:  200 kr / kalenderår 

Underavdelningar:
Rumänien: HTLR 
Systerorganisation: Spanien: HTLEs 
 

Ansvarig Utgivare : Allan Widarsson
Redaktörer: Allan Widarsson och Renée Westrin. 
Rumänsk översättare: Madina Ersson
Rysk översättare: Ivans Naidjonoks
Målsättning med NyhetsForum:
Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i 
Sverige och i våra projektländer, samt inspirera  
läsaren att stödja verksamheten.

Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till 
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt 
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra 
för dem.". 

Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras, 
religiösa tro, sociala bakgrund eller politiska inriktning, 
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig 
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Välkommen att vara med att göra skillnad!

Copyright © 2014  Hjälp till Liv International

ISSN 1653-9966

kjell.widarsson@gmail.com

När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens 
Biståndscenter tar vi gärna emot ett frivilligt fraktbi-
drag på grund av att vi skickar en stor procent av 
kläderna till våra projektländer. Vi garanterar att 
kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr 
för en kasse. 
Öppettider from 1 september.
måndag           10.30 –19.30
tisdag-fredag  10.30 –18.00
lördag              10.30 –15.00 
söndag stängt.

Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter   Tel 0650-560100

Omslagsbild: Här lastas tio ton möbler och 
kläder  i en bulgarisk lastbil för att möblera 
fattiga hem i Bulgarien.
Verksamhetschef Anna-Lena och Hannes 
lyfter upp en soffa till Jan och Tobias.

Valtider

När de här raderna skrivs 
pågår för fullt en maktkamp om de 
svenska väljarna. Alla partier 
försöker övertyga väljarna om vem 
som är bäst på att göra Sverige till 
ett paradis.

När du läser de raderna är det 
förmodligen avgjort vilket parti som, 
i åtminstone under fyra år, ska 
regera i detta land. Då ska alla 
vallöften infrias, men likväl kommer 
många väljare att bli besvikna över 
att de vallöften som gavs inte gav 
oss det paradis vi trodde skulle 
komma. 

Medan jag skriver dessa rader 
pågår det flera krig runt omkring i 
världen. 

Hamas i Gaza väljer att fortsätta 
skicka raketer mot Israel. Israel i sin 
tur  väljer att besvara elden med en 
kraft som borde signalera att det 
vore förståndigare av Hamas att 
välja att inte skicka flera raketer. 

Putins stolthet hindrar honom från 
att välja en väg där Ukraina får leva 
sitt eget liv, utan rysk inblandning. I 
stället väljer han en linje där han 
låter omvärlden bojkotta leveranser 
av varor till Ryssland och utsätter  
landet för allehanda sanktioner.  I 
gengäld väljer Putin att stoppa  
importen av varor från länder som 
deltar i bojkotten. Finland har därför 
idag ett berg av oexporterad ost 
som nu säljs under namnet 
"Putinost". 

I Syrien och Irak härjar ISIS 
(Islamiska Staten) som väljer att 
terrorisera oliktänkade,  särskilt de 
kristna grupperna av befolkningen, i 
tron att världen därigenom ska bli 
bättre.  

Allt handlar om att välja, att vi alla 
har val att göra. Inte alltid politiska 
val utan snarare moraliska val. Om 
vi skulle välja att inte döda varandra 
så vore det ju inte så våldsamt här i 
världen. 

ISIS tycks fullständigt ha miss-
uppfattat livets mening, när de tror 
sig utföra Guds sak på jorden 
genom att döda dem som inte 
tänker som de själva. 

Putin, har även han misstagit sig, 
om han tror att han gagnar landets 
bästa, när sanktionerna mot 
Ryssland skapar varubrist, så att 
hyllorna i butikerna än en gång 
gapar tomma, precis som på 
kommunismens tid. 

Politik i all ära, men den är inte 
lösningen för ett bra samhälle. Det 
är i stället  varje individ, samhällets 
byggstenar, som måste vara starka 
och tåla den belastning som 
uppstår under tidens gång. 

I förra numret av denna tidning  
fanns en artikel från Afghanistan,  
som tydligt visade att byggstenar-
nas kvalitet var avgörande för 
husets skador vid flodens framfart. 
Hus byggda med bränt tegel stod 
kvar. Hus byggda av lera löstes upp 

av vattenmassorna och husen 
bokstavligt talat flöt bort. 

ISIS menar sig veta Guds vilja. 
Men jag ser något helt annat när 

jag läser  i Rom 12:2 
    “Anpassa er inte efter denna 

världen, utan låt er förvandlas 
genom förnyelsen av era tankar, 
så att ni kan avgöra vad som är 
Guds vilja: det som är gott, 
behagar honom och är fullkom-
ligt.” 

Det som är gott behagar Gud.
Och då talar vi om goda gärningar 

som till ex. att ge en tia till de bul-
gariska eller rumänska romerna, 
som sitter vid våra varuhus och 
tigger. 

Att älska varandra betyder att vi 
inte kan göra varandra illa. Att vi inte 
kan vara så stolta att vi, som Putin, 
väljer att offra landets välstånd  
bara för att få sin egen vilja fram. 

Och ISIS, som menar sig gå Guds 
ärenden, är långt borta från vad 
kärlekshandlingar innebär.

De har gått åt fel håll ganska 
länge och har därför en lång väg 
tillbaka till Gud, som är kärlek och 
inte alls det hat och våld som de 
utövar idag. 

Våra val är viktiga. Men ibland 
väljer vi fel och ångrar oss. Ofta kan 
vi då vända om och göra det bästa 
av situationen. Men om vi som 
Putin, av högmod, inte vill vända 
om, bäddar vi för problem. Ju längre 
bort vi kommer innan vi vänder om 
desto längre väg har vi tillbaka.  

När jag intervjuade några ung-
domar och frågade om de brukar ge 
något till de fattiga romerna, som 
tigger vid varuhusen, förstod jag att 
det inte är en särskilt bra affär att 
tigga i Sverige. Vi är så misstänk-
samma att pengarna ska komma i 
fel fickor. Det är naturligtvis bra att 
tänka sig för. Men samtidigt tycks vi 
utveckla en ovana att inte bry oss 
om andra så att tesen "sköt dig själv 
och skit i andra" blir naturlig för oss.

I vårt arbetet med att hjälpa de 
fattiga håller inte det. Vi måste 
verkligen "låta oss förvandlas 
genom förnyelsen av våra  
tankar, så att vi kan avgöra vad 
som är Guds vilja: det som är 
gott."   

Att göra valet att vilja hjälpa är en 
god gärning. 

Att göra valet att ta hand om ett 
fadderbarn är också en god 
gärning. 

Se till att ditt val i framtiden är  
inriktat på att göra det goda. 

Välj bort all stolthet och egenrätt-
färdighet och ge i stället plats för 
kärlek och samförstånd och giv-
mildhet, folk och nationer emellan. 

Då kanske vi 
närmar oss ett 
“paradis”.

Ha en trevlig 
sensommar.

Allan
Widarsson

2





Intervjun
Som vanligt intervjuar vi en av 
våra hjälparbetare. 
Denna gång är det Anna-Lena 
Gustafsson, Verksamhetschef 
vid Håstaholmen Secondhand-
och Biståndscenter.

Hur började ditt liv med 
HTLI?
Det är en sak att bli fångad av något, 
en annan sak att bli kvar i det.
Jag var i Afrika  när jag var 29 år och 
gjorde min första resa till Rumänien 
när jag var 31 år, tillsammans med 
min syster Solveigh. Jag arbetade 
på sjukhus här hemma och blev 
tillfrågad om vi kunde komma med 
sjukhusmaterial. Vi tog bl.a utbytta 
kuvöser med oss. 
Upptäckten att ingen visste hur de 
skulle användas var överraskande. 
Vi fick  lära dem det.
Sjukhusen var i den standard vi 
hade på 20-talet i Sverige.Med 2 
personal på 40 spädbarn är det lätt 
att förstå att det inte fanns tid för 
annat än snabb matning. De flesta 
barnen var gravt undernärda. 
Föraktet för människolivet var 
skrämmande. Det var chockartat att 
se hur de hjälplösa barnen behand-
lades. Personalen var inte vana att 
få ta egna initiativ eller komma med 
nya förslag. Det fanns ingen plats för 
utbildning eller empati.
Jag vet nu att sjukvården i 
Rumänien har utvecklats fortare än 
vi vågat hoppas på8
När Rumäniens dörrar öppnades 
fick vi hopplösheten i halsen. Vi såg 
folks oerhörda kamp för att få ihop  
försörjningen till familjen.
 
Vad är det som driver dig år 
efter år?
Det är ingen självklarhet att vi ska ha 
det bra .Vi har levt i ett land utan krig. 
Vi har lärt oss i hemmen och i skolan 
att vi vågar uttrycka våra  åsikter. Vi 
kan röra oss fritt utomhus. 
Det är dags för oss att ge tillbaka. 
ALLA har lika rätt som vi i Sverige att 
leva ett liv utan fattigdom och rädsla.
Jag mår bra av att inse att det är så 
lätt att hjälpa. Jag blir ödmjuk av att 
tänka på hur bra vi har det här i 
Sverige. Jag har också haft förmå-
nen ha med egna barn på resor. Det 
är nyttigt för dem att se att andra inte 
har det lika bra som vi.
Jag är märkt av min skoltid som var 

svår. Det har betytt mycket för mig 
att jag tagit tag  i det som påverkat 
mig. Genom att hjälpa andra att 
finna lycka mår jag själv bra.
Eftersom HTLI kunnat ge kontinuer-
lig hjälp i så många år, ser vi nu 
resultaten av våra insatser. Vi har 
kunnat hjälpa många tusen männi-
skor till ett bättre liv.

Vilka av  HTLIs projektländer 
har du besökt?
Lettland, Ryssland och Rumänien.

Vad anser du är HTLIS vikti-
gaste uppgift?
Att bidra till en ökad förståelse för att 
människorna i vår omvärld lever 
under olika livsvillkor .
Att ge insikt om hur lätt det är att ge 
bistånd på något sätt.
VI ÄR KANALEN TILL HJÄLPEN.
Alla mår bra av att delta i sådan här 
verksamhet, se var pengarna tar 
vägen och vilken glädje de ger.
Vi skickar också överskott av 
material till en loppis i Lettland för att 
de ska kunna bygga upp en tand-
vårdsklinik för intäkterna. Hjälp till 
självhjälp!

Vad har du haft för liv paral-
lellt med HTLI under de här 22 
åren?
Jag har haft olika jobb. Vi har 4 egna 
barn och är också familjehem. Vi har 
ett lantbruk och jag är scoutledare. 

Du är verksamhetschef i 
Håstabutiken sedan starten.
Varför startade HTLI butik?
Vi hade två val, antingen lägga ner 
alla våra hjälpprojekt som tex 
soppkök, dagcenter för barn och 
fadderverksamhet  eller chansa på 
att starta en stor butik. Efter många 
möten blev det styrelsebeslut på att 
vi skulle satsa på en butik.

Vad hoppades ni på när ni 
startade?
Att vi skulle kunna fortsätta finansie-
ra och helst också utveckla de 
projekt vi har åtagit oss.

Har era förväntningar infri-
ats?
Över alla förväntningar!!
Av skänkta medel går 92 % till än-
damålet, att hjälpa de behövande. 
Vi har oväntat upplevt andra effekter 
utöver de ekonomiska. Vi upplever 
dagligen en stor glädje i att arbeta 
med människor från flera olika r och 

nationaliteter och med svenskar 
som befinner sig i olika utvecklings-
faser i livet. Vår butik har blivit en bra 
grogrund till rehabilitering för trasiga 
själar. Med den  närhet i arbetet vi är 
beroende av med varandra, känner 
vi oss som en stor familj där alla är 
välkomna.
Vi gör skäl för namnet Hjälp Till Liv.

Erikshjälpen startar nu i 
Hudiksvall. Hur känner du 
inför det?
Det är ju ett enormt landsomfattan-
de företag jämfört med HTLI, som är 
en ideell, lokal organisation.
Jag hoppas och önskar att alla 
givare tänker efter: Hos vem får jag 
bäst reda på var hjälpen hamnar när 
jag lämnar in min gamla soffa eller 
annat? Används hjälpen på det sätt 
jag önskar? 

Delaktig i hjälparbetet gör att man 
lätt kan få reda på att hjälpen 
kommer fram. Då blir man mer 
motiverad att göra en insats.

Slutord:
Bli aktiv i ett hjälparbete! Då mår du 
också bra!
Kom och engagera dig i vår gemen-
skap på det sätt och den tid du själv 
önskar. 
Vi välkomnar Volontärer och andra 
som har litet tid över.

Jag tackar Anna-Lena för att du 
delat med dig av dina värdefulla 
erfarenheter och tankar.
Renée Westrin

Anna Lena Gustafsson, Verksamhets-
chef vid Håstaholmen Secondhand & 
Biståndscenter  
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Annonsera här!

Välkommen att göra ditt 
företag synligt och samtidigt 

stödja vårt arbete för en 
bättre värld.

Kontakta 0650-560100 för 
vidare hänvisning

Det här är en stående fjärdedels sida med  
måtten 88x134. Den kostar 1700 kr per 
införande. 
Halva storleken, en åttondels sida med 
måtten 88x66mm,  kostar 850kr per 
införande. 
Vi tillämpar även 4 för 3 pris, alltså i fyra 
nummer under ett helt år och då kostar 
denna annons 5100 kr repesktive 2550 kr 
för åttondelsannonsen. 
Flera format och alternativ finns att tillgå 
allt efter dina behov.
Tidningen distribueras i 6000 ex 4 gånger  
per år och din annons kommer att 
exponeras för läsare av alla kategorier.



En fadderstudent berättar
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Till HTLI och min kära fadder .

Jag är glad att kunna dela med mig 
av min historia för att inspirera nya 
sponsorer att hjälpa familjer.
Jag gick i gymnasiet när jag först 
fick din hjälp.
En familj med åtta barn, som vår 
familj,  fick kämpa med ekonomis-
ka problem. Min mamma kunde 
inte arbeta på grund av hälso-
problem (diabetes) och min far var 
den enda som försörjde hela vår 
famil. Innan vi fick kontakt med 
Hjälp Till Liv International var vårt 
liv ganska svårt; vi kunde bara 
köpa basvaror, som mat och 
förnödenheter till hemmet. Er hjälp 
var en välsignelse för oss. 
Eftersom jag och mina syskon gick 
i skolan kunde vi bara  arbeta på 
sommarlovet.
När jag gick på gymnasiet brukade 
jag efter skoldagens slut gå till en  
stormarknad, som heter Kaufland,  
för att arbeta. Jag ville stödja min 
familj. 
Även under den tiden var hjälpen 
från Dig värdefull för oss, speciellt 
för mig. De pengar och paket som 
vi fått från dig varje månad hjälpte 
oss att leva mycket bättre. 
Min äldre syster Mirela började 
gymnasiet, även hon tack vare er 
hjälp, och kunde slutföra sin exa-
men. 
Tyvärr kunde jag själv inte fortsätta 

slutade jag eftersom jag inte 
kunde klara av att både arbeta och 
studera. Jag tvingades välja och  
valde att arbeta. 
Men efter tre månader förlorade 
jag mitt jobb på Kaufland och jag 
åkte till en annan stad, Cluj, och 
fick där ett annat jobb. Jag stanna-
de där i två år, innan jag tillsam-
mans med min syster Mirela åkte 

Många som  haft  fadderbarn 
hos oss undrar hur det har 
gått för dem sedan de lämnat 
systemet och börjat leva sitt 
eget liv. 
Här kommer en berättelse 
från Marius, ett fadderbarn,  
som sökte kontakt med sin 
fadder via Facebook,  för att 
få tacka för den hjälp han 
under fem år fått från sin 
fadder och for att få berätta 
om sitt nya lyckliga liv.
För oss i organisationen är 
detta en bekräftelse på att 
det verkligen lönar sig att 
hjälpa de unga fram till en 
utbildning eller ett bra jobb. 

till Italien för att arbeta. Medan jag 
var där träffade jag  Miriam, flickan 
som nu är min fru. :) Även hon är 
rumänska och också kristen.
Efter att känt varandra i tre år gifte 
vi oss,  i år den 24 maj.
Nu bor vi i Blaj nära Alba Iulia i 
Rumänien tillsammans med mina 
svärföräldrar. För tillfället har jag 
två jobb: ett som försäljare i en 

Maris tillverkar konstsmide i den firma som han driver tillsammans 
med sin svärfar. Här visas några exempel på produkter de tillverkar.

Det fordras en hel del av både pengar och ork för att försörja en sån 
här skara av barn och ungdomar.



elektronik butik och dessutom 
tillsammans med min svärfar vid 
familjens företag, som tillverkar 
och säljer metallarbeten, eller 
snarare konstsmide (grindar, 
trappor, räcken, staket och andra 
metallsaker). Bänken och trädet 
som du kan se på bilden har 
tillverkats av oss.
Jag har fortfarande kvar den 
verktygssats, som du gav mig när 
du besökte min familj!  :)   Den har 
har jag haft mycket hjälp av.
Tack igen för all hjälp jag och min 
familj har  fått  från dig och andra 
faddrar i Hjälp Till Liv Interna-
tional. 
Ni har varit en stor välsignelse för 
oss!
Gud välsigne dig och din familj 
och alla människor med ett “gott” 
hjärta som ditt!  :)

Med kärlek och tacksamhet
Marius & Miriam.

Marius är ett fadderbarn 
från en stor barnrik 
familj, som fått hjälp 
under sin uppväxttid. 
Han är lyckligt nygift 
med Miriam, sedan 24 
maj 2014. Han har nu 
bland annat ett chef-
sjobb på en bildelsfirma 
i Rumä-nien.
Dessutom arbetar han 
på sin svärfars firma 
som tillverkar konst-
smide.  

Klenoder från förr ....
Att driva en secondhandbutik är 
intressant. Vi vet sällan vad som 
skall komma in under dagen.
Ibland händer det att vi får in 
riktiga rariteter. 
I Sverige är det ofta ett högre 
värde på en riktigt gammal pryl än 
på en nyare.  Det är naturligvis 
olika målgrupper som ser olika 
värde på prylarna. Studenter som 
rustar sin studentlya, söker mest 
praktiska saker som sängar, 
stolar och bord, men vissa gamla 
kläder, som betecknas som 
“coola”  är också populära.

Tidigare fanns även ett intresse 
för fina spinnrockar m.m., som 
vittnar om en förfluten tid, men 
idag är de nästan ingen som 
frågar efter en sådana saker.   
Vi har också en annan grupp 
köpare. De letar efter speciella 
saker, som gamla skåp, stolar och 
annat. I dag kan vi presentera ett 
par riktigt fina rariteter. 
Vad sägs om ett linneskåp med 
originalmålning från 1825? Eller 
en äkta Emmaljunga barnvagn 
från 1953? 

Vagnen är en äkta Emmaljunga från 1953 i 
mycket gott skick.  Vår skräddare har försett 
vagnen med nysydda sängkläder.

Skåpet är i originalmålning från 1825. Värderat till ca 20 000 av en 
auktionist.



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



Än kan du ta del av en händelserik livsberättelse 
Se här några läsares omdömen:

"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 medmännis-
kor.
   Man blir glad. Läs!  /  Öyvind Helgesson

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

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

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 inbetal-
ningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650-
560107. 
Det går även att beställa via epost på 
info@htli.org

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

SÅ KAN DET GÅ …...

Man blir faktiskt väldigt berörd........

Boken 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 

på-trängande, 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.  

Kram, Siv.

(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under 

vintertiden)

ALLANS FÖRTJÄNST.

9
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 Fadderfamiljer i Bulgarien berättar
Familjen Dinev, Bulgarien

Barnen Bozjidar, 18 år och Daga, 
14 år bor med sina föräldrar i 
Kurdjali, en stad som ligger i södra 
Bulgarien nära den turkiska 
gränsen. För många år sedan, när 
deras pappa Ivan arbetade i en 
gruva, blev han skadad av elektri-
citet, vilket ledde till att han blev 
förlamad på hela vänstra sidan. 
Pga detta kan han inte arbeta. 
Barnens mamma Sevda arbetar 
halvtid i en mataffär. Det är stor 
arbetslöshet i staden och därför 
svårt att få ett heltidsarbete. 

Familjen bor i ett hus som de delar 
med en annan familj. De har en 
liten trädgård där de odlar grönsa-
ker. 
För att dryga ut familjens inkom-
ster har de också bikupor och 
säljer honung. Barnen hjälper till 
både med skötsel av trädgård och 
bin.

Bozjidar skall nu börja sista året i 
gymnasiet. Han läser engelska, 
italienska och matte och drömmer 
om att läsa vidare inom datapro-
grammering. 
Daga skall börja åttonde klass. 
Även hon läser flera språk, engel-
ska och tyska.

Daga har ända sedan hon var liten 
älskat att rita. I skolan går hon på 
extra konstlektioner. I vintras blev 
hon uttagen att vara med på en 
konstutställning i Istanbul.
 
Både Bozjidar och Daga gillar 
sport. De går på karatelektioner 
och nu i sommar var de med på ett 
internationellt karateläger vid 
Svartahavskusten.
Hela familjen är väldigt tacksam-
ma för det bidrag de får av "Hjälp 

till Liv International”. Det är till stor 
hjälp för barnens utbildning, extra 
lektioner, inköp av skolmaterial, 
mm. De sänder 
ett stort tack och 
varma hälsningar 
till alla givare!

Anki Stefanov, 
fadderrådet i
Bulgarien

Hedvig har ordet
Tillbakablick

Jag sitter så ensam i stugan och tänker
tittar mej om och ser allt som blänker
åren har gått och se vad det stänker
av silver i håret som åldern mig skänker.

Minnen tränger allt närmare på
nog minns jag väl än när vi voro små
hur far och mor oss fostrade så 
att enbart de rätta vägarna gå.

Jag sitter här böjd och tyngd utav år
och tänker att snart kommer åter en vår
i ögonvrån blänker en tacksamhetstår
med tanke från allt från den högste jag får.

Säg mig hur bör en människa vara
kan någon säga vad som är fel
kan någon ärligt mina frågor besvara
ofta jag grubblar och därför jag ber.

Ville så gärna bara goda tankar tänka
ville räcka till och hjälpa här och där
varför finna fel på andra och ej skänka
lite mera glädje åt dem man håller kär.

Varför grubbla över små bagateller
varför i vår snikenhet ofta vara vrång
varför höra klagomål från morgon och till kväller
tänk om alla mänskor kunde enas dagen lång.

Då vore det nog underbart att leva
men i praktiken ogenomförbart
vi mänskor har krigat sen Adam och Eva
mot världens undergång bär det av med väldig fart. 

 Hedvig Ohlsson
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Reportage

En annorlunda musikupplevelse till förmån 
för lägergården �Bärnstenen� i Lettland 
Pastorn och sångaren Björn 
Swenberg vill med den här CD- 
skivan stödja uppbygg-naden av 
lägergården Bärn-stenen. 
Lägergården ligger  ca 35 km 
från Daugavpils i Lettland och 
dessutom inte så långt från den 
Vitryska gränsen. 
Björn har valt att låta hela 
inkomsten från skivan gå till 
investeringen i lägergården 
“Bärnstenen”.  
Lägergården har under somma-
ren fått bl.a. elström inkopplad.
Vatten och avplopp är under 
projektering och för detta behövs 
stora summor pengar. 
Under sommaren har det hållits 
ett 10-tal veckolånga läger på 
lägergården för barn och ung-
domar i alla åldrar . Deltagare har 
varit olika grupper från både 
Daugavpils och Vitryssland.
Björn Swenberg sjunger, på sin 
nya CD-skiva, 15 andliga sånger 

till cittra och orgel . Sångerna är 
et t  urval  f rån vår  gamla 
sångskatt, några som idag 
sjungs alltmera sällan.  
Skivan kostar 80 kronor  plus 
porto 20 kr och distribueras 
genom HTLI:s kontor.

Du kan beställa den genom att 
skicka 100 kr till vårt plusgiro 
900115-7 eller bankgiro 900-
1157 och skriva BjörnsCD som 
referens, så kommer skivan med 
posten i god tid före jul.  
Eller maila beställningen till 
info@htli.org, så kommer skivan 
med bifogat inbetalningskort.

Du kan även ringa in din 
beställning till vårt kontor på 
0650-560100 mellan kl 11.00-
15.00 på vardagar

Vi är så tacksamma för det 
ni gör för oss. Gåvan vi får 
varje månad betyder otroligt 
mycket för oss. När vi först 
började att motta den månat-
liga summan, var vår familj i 
en svår ekonomisk situation, 
med minskade inkomster. 
Firman jag arbetade för 
upphörde och jag blev 
arbetslös. Vi hade inga 
inkomster alls. Ärligt talat, 
när jag först hörde att vi 
skulle få ekonomisk hjälp till 
barnen varje månad, kunde 
jag inte tro det. Det var för bra 
för att vara sant. Min stora 
tacksamhet kommer också 
av det, att ingen av våra nära 
släktingar eller vänner har 
någonsin gjort något sådant 
här för oss. 

Mina ord räcker inte till för 
att tacka dem som varje 
månad avskiljer en del av 
sina inkomster till människor 
de inte ens känner. 
Jag ber att Gud skall 

välsigna dessa människor i 
ett överflödande mått!

Med stor tacksamhet,
Familjen Radovi

Foto:  Stefan Stefanov /
fadderådet i Bulgarien

Fyrabarnsmamman Mariana från
staden Madjarovo i Bulgarien berättar

Mariana och Kiril med barnen. Från vänster: 
Ilia, Joan, Ellie  och  Pelaya 

Det finns idag ett 60-tal 
faddersökande på vänte-
listan.
Besök gärna 
www.htli.org för att se 
om det finns någon du 
vill hjälpa. 
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Sommarlägren på lägergården Bärnstenen i Letland 
Nicolaj Shevshuk som är  verk-
samhetansvarig vid lägergår-
den berättar:

I år är det 7-e året som lägergår-
den Bärnstenen i Latgale, 
Lettland, är öppen för sommarlä-
ger. När tomten inhandlades 
bestod den av helt vild skogsmark. 
Nu känns det som en dröm, att vi 
har kunnat ha så många sommar-
läger för familjer, ungdomar och 
barn, från Lettland, Norge och 
Vitryssland.

När myndigheterna en gång kom 
på besök, var de tvivlande över hur 
vi skulle klara projektet ekono-
miskt. Jag svarade: Det finns onda 
människor som sponsrar folk för 
att döda, men godheten i världen 
överväger ändå . Det finns ett 
mycket större antal goda männi-
skor runt omkring oss än onda, 
annars skulle världen gå under.

Nuläget 2014.

Här finns nu 11 fina stugor.

Första lägerveckan kom ca 100 
personer från närliggande Ekapils. 
Det var våra medarbetare med 
familjer som hade hyrt in sig 
tillsammans med ett stort antal 
andra barn, med besvärliga 
hemförhållanden, som de tagit 
med sig.

Det regnade precis hela veckan. 
Det visade sig att detta blev 
positivt, för man kom varandra så 
nära i stugorna och fick då mycket 
tid för gemenskap, vägledning, 
tröst och hopp med de barn som 
fått följa med.

Andra veckan kom en grupp med 
50 vuxna, ungdomar och barn från 
Norge.

De hade ingen tanke på att vila 
eller att roa sig. Från första stund 
satte de igång att arbeta. De 
planterade träd, rensade ogräs i 
grönsaksrabatterna, lagade bilar 
och el-ledningar, målade och 
färdigställde den senast byggda 
stugan. Även de minsta barnen 
hjälpte till med sådant de kunde 
klara.

En av dagarna användes till att 
praktiskt visa vad om menas med 
en levande kristen handling.

De köpte kött, grönsaker, Coca-
Cola, bröd och andra förnödenhe-
ter som behövdes för grillning. 
Församlingens kokerskor fick 
koka många stora, militärgrytor 
med ris. Vi bjöd in nästan hälften 
av de boende, i det närliggande 
samhället, till norsk grillfest.

Efter festen fick alla gå in i Folkets 
hus till en samling. 

Till sist delades kläder och skor ut 

till behövande. 

Folk i samhälle fick uppleva något 
som de aldrig upplevt tidigare.

Tredje veckan var en ungdoms-
vecka med ca 100 ungdomar.

De säger att de känner sig upplyfta 
redan när de passerar lägergrin-
darnas portar.

En kväll blev väldigt speciell då en 
18-årig flicka kom jublande, 
rusande med tårarna rinnande 
efter kinderna. När hon lugnat sig 
kunde hon berätta att hon i hela sitt 
liv lidit av en svår astma, men nu 
kunde hon andas absolut fritt!

Ungdomarna delade med jubel 
hennes glädje.

Det är svårt för ungdomarna att 
skiljas efter denna vecka. De 
kommer så nära varandra i den 
varma gemenskapen på lägret. 
Men hoppet om att få ses nästa år 
igen mildrar sorgen något.

Fjärde och femte lägerveckan 
var reserverad för våra barn i 
församlingen.

Fjärde veckan för barn mellan 8 till 
11 år och femte veckan för 12 till14-
åringar.

Det som tynger mig mest med 
dessa unga människor är att de bär 
på tunga, inre bördor, som de inte 
kunnat befria sig från, för att de inte 

Det här är en nyuppförd familjestuga som 
har plats för åtta sängplatser och kommer 
att kunna användas året om.

På de stora öppna ytorna finns det gott om utrymme för 
gemenskap, bland annat  genom olika bollspel men även i form 
av spontana samtalsgrupper. De små stugorna i bakgrunden är 
byggda för att rymma två sängplatser under vintertid. Sommartid 
kan man tränga ihop fyra bäddar.
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kan dela dem med någon, som 
kan ge dem råd och hjälp till 
befrielse.

Tyvärr framkom det också att 
några försökt lätta sitt hjärta och 
berättat om sina barnsliga överträ-
delser, tex stöld eller beroende av 
något slag, men då fått tillsägelser 
och straff i stället för råd och hjälp 
till befrielse.

Dessa barn förstod att här vågar 
man berätta och få befrielse.

De stod i kö för att öppna sina 
hjärtan för pastorerna, som var 
redo att hjälpa och leda vidare. 
Barnen grät av glädje och krama-
de varandra. De jublade. De skrev 
in dag och tid i sina almanackor 
när de blev befriade.

När andra föräldrar hör talas om 
och ser hur barnen förvandlas på 
ett positivt sätt efter en lägervecka 
söker allt fler möjligheten att låta 
sina barn komma på dessa 
sommarläger.

Förutom andlig gemenskap, sång 
och musik finns det en mängd 
aktiviteter att syssla med utomhus.

Tack vare alla sponsorer får alla 
dessa barn också riktiga måltider 
varje dag, vilket inte är en själv-
klarhet i deras hem.

Jag känner mig inte riktigt nöjd om 
jag bara ger mat för barnens 
magar.

Min personliga åsikt är att det är 
under människans barndom som 
vi måste ta hand om henne på 
riktigt, om vi vill ha ett välsignat 
samhälle.

Vi har under flera år arbetat med 

utstötta ur samhället. När jag 
började forska i varför deras liv 
gått snett visade det sig att 95 % av 
de tillfrågade på något sätt hade 
haft en förbannad barndom.

Med största respekt å alla de 
hjälptas vägnar. 

Text och bild; 

Nikolaj Shevshuk, 
Daugavpils .

(Varsam redigering av 
Renée Westrin)

Här är depån för trampbilarna som 
är en oerhört uppskattad aktivitet . 
I bakgrunden skymtar några av 
Bärnstenens små stugor.

Studsmattorna som här kallas 
“batott” är en välutnyttjad 
nöjesplats 

I mattältet får alla äta riktigt tillagad 
mat vilket inte är en självklarhet för 
många av dessa barn.

Församlingen i Daugavpils förfogar över stora fina 
lokaler som tidigare varit ett “Folkets Hus”. 

Här samlar man idag massor med människor till fest 
och allmän klädutdelning.

Lägergården har en fantastiskt fin badplats med 
utrymme för många aktiviteter.

Foto Jan Helge Vigsnes
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Skräddarens olika uppdrag
Vår skräddare Shirin 
sydde dekoren till 
årets teaterföreställ-
ning i Mellanfjärden 

Shirin och flera av hans 
arbetskamrater blev inbjudna  till 
generalrepetitionen. Då fick han 
tillfälle att med egna ögon se 
resultatet av sitt arbete på plats. 
Vi kände oss stolta över vår 
duktige skräddare, som är så 
mångkunnig. 

(Själv var han litet generad.) 

Bild och text Renée Westrin

Här provsitter Shirin sängen, som han 
sytt överkastet till, nedanför gardinen, 
som han också gjort.

Här poserar Shirin tillsamman med teaterns skickliga 
aktörer.  Från vänster:
Kim Sulocki, Shirin, Figge Norlin och Tomas Åstrand

Shirin byter även kostymer på gamla möbler.

Om du har en möbel du vill få 
omklädd eller en uppsättning 
unika gardiner tillverkade så 
kan Shirin hjälpa Dig. 
Ring kontoret 0650-560100 för 
kostnadsförslag. All behållning 
går naturligtvis till de fattiga.
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. Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 
K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17
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Glädje i Bratsk, Sibirien.

I förra numret av Nyhets-
Forum berättade vi om 
Natalya, som lever ensam 
med sina sex döttrar i Bratsk 
i Sibiren. Hon förlorade sitt 
hus genom en brand och bor 
nu i en hyreslägenhet. Men 
hon har varit olycklig över att 
hon inte kunnat få sitt 
hyreskontrakt förlängt på 
grund av hyresskulder,  som 
avser flera månader. En av 
våra läsare blev mycket 
berörd av denna berättelse 
och beslöt att lösa hennes 
hyresskuld, så att hon kunde 
få möjlighet att bo kvar.
Vintern är i antågande i 
Sibiren och det skulle vara 
mycket svårt för henne om 
hon skulle tvingas flytta 
innan vintern.
Men tack var en av våra 
läsare, som själv är fadder i 
en annan familj, har hon nu 
fått sin skuld betald och 
familjens bostad är säkrad.

Nu har vi fått glada nyheter 
från Bratsk. 
Natalya berättade i förra 
numret om sin och förtvivlan 
över att hennes hyresskul-
der hindrade henne att 
förlänga sitt hyreskontrakt.
Hyresvärden ville först se, 
att hon kunde betala den 
f lera månaders gamla 
skulden, som hade vuxit till 
ganska stor summa.
Summan var så stor att hon 
inte trodde sig kunna betala 
den på mycket länge.
Hon har under lång tid bett 
till Gud om hjälp. Det är dit 
många av oss går när ingen 
annan utväg finns. 
Nu har plötsligt pengarna 
kommit och hon ser det som 
en skänk från ovan.
Hon är nu mycket tacksam 
både till Gud och den fadder 
som hade berörts av hennes 

svåra situation.  
Denna fadder har inga egna 
fadderbarn i Ryssland men 
väl i Lettland. 
Det var Natalyas egen 
berättelse om sin situation 
som fick faddern att fatta sitt 
beslut att hjälpa henne. 
Han kontaktade därför vårt 
fadderkontor och berättade 
om sin avsikt. 
Vi i vår tur kontaktade då 
fadderrådet och berättade 
att en lösning för henne var 
på väg. 
Fadderrådet fick i uppdrag 
att snabbt kolla upp att hon 
inte redan var vräkt. I 
Ryssland kan nämligen 
saker och ting gå väldigt fort. 
Hänsyn till barn och familje-
situationer är inte alltid 
prioriterande. En vräkning 
kan ske mycket brutalt. 
Vi fick positivt besked, att 
hon skulle få bo kvar tills 
pengarna anlänt. 
Nu är skulden löst och hon 
kommer att få skriva på ett 
nytt hyreskontrakt inom en 
snar framtid. 
Det finns dessutom pengar 
till några månaders hyra 
framåt, kanske året ut. 
Det kommer att ge familjen 
en andningspaus, då de kan 
använda de få pengar de 
kan tjäna till hushållet, i 
stället för att betala skulder.
Det är ju inte heller helt gratis 
att försörja Natalyas sex 
flickor. De behöver mat,  
kläder och skor m.m .

Hon önskar alla Guds väl-
signelse och särskilt de som 
valt  att dela med sig.    

Fadderrådet i Bratsk 
Igor  Shirokiy

En påtagligt nöjd och lycklig Natalya, strålar 
av glädje, nu när hennes hyresskuld är 
betald och hon kan tillammans med sina sex 
döttrar se fram emot ett mer “normalt” liv i 
Ryssland.

Natalya har en tuff uppgift att ensam 
uppfostra sina sex döttrar.
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

För att färdigställa den här rekreations- och lägergården 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"

i Lettland, som 
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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

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 mis-
sionsorganisation, politiskt oberoen-
de 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:

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

Korten kan beställas via email på 
 , men 

betalning sker gonom HTLI:s insam-
lingskonton;  plusgiro  900115-7, eller 
bankgiro 900-1157 . 
Korten är mycket lämpade för gra-
tulationer och vänskaplig uppmuntran.
  
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.

Korten levereras omgående med post 
så fort betalnngen är bokförd. 

karolinus81@hotmail.com

1

5

4

2

3

Vykort som stöder de förföljda kyrkorna

Fina kort för Gratulation och Uppmuntran.
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Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom

Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se

Vargmötesvägen 9 ,  186 33 Vallentuna  

Vxl. 08-27 00 66   fax 08-27 96 88

Email:  information@rosenqvist-group.se

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com
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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!

Vi gratulerar förra numrets vinnare:

Eira Bucher Hudiksvall     

Kjell Widelund, Hudiksvall Två trisslotter

Alexander Johansson, Iggesund Två trisslotter

Elna Wiklund, Njutånger 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 Anders Trolin 
på 0768036442 eller info@htli.org

Problem med bilen?

BilHjälpen  

på Håstaholmen kan hjälpa dig.

I takt med att vår verkstad får bättre utrust-
ning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.

 
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16 

 för kostnadsförslag.

Hudiksvalls enda bilverkstad där behåll-
ningen går till humanitärt bistånd. 

Därför talar vi bara om humana priser.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Livs International   
www.htli.org              bilhjalpen@htli.org

foto: Internet
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Leveranser under 2014 

2014 Totalt statistiskt värde för 2014 
36,5  
ton 

1.695 milj 

Jan  Kläder till Petrozavodsk i Ryssland  13.0 325.000  

Feb Möbler, kläder och loppisprylar till Lettland   9,0 250.000 

Maj Kläder och loppisprylar till Bulgarien 10.0 220,000 

Jun Kläder och möbler till Zilupe, Lettland    4,5 90.000 

 

0650-54 34 34  •  Hallstaåsv. 37,  Hudiksvall
www.xyzmaskin.se  •  Må-fre 7-17.30    Lö 10-14

· SKOG OCH TRÄDGÅRD

· ATV & SNÖSKOTER

· SLÄPVAGNAR

· HÄST & LANTBRUK

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

· FODER & STALLSTRÖ

· JAKT & FRITID

· ELSTÄNGSEL & STOLP

· ROBOTGRÄSKLIPPARE 

 EGEN SERVICE VERKSTAD



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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på framsida av 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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Anna Ehnlund Rättvik
Janne Roos Njutånger
Anna Eriklinds Los
Samuel Roberthsson Arboga
Edvin Gunneriusson Strömsund
Ellis Hägg Sundsvall
Synneve Idén Forsa
Lennart Jansson Hudiksvall
Monika Nilsson Bergsjö
Sture Carlsson Hudiksvall
Britt Tarberg Näsåker
Ann-Sofie Svanbebo Stockholm
Dagny Lundgren Avesta
Amy Holmström Enskede
Gulli Eriksson Njutånger
Pelle Johansson Hudiksvall
Evy Palm Enånger
Marianne Ekman Hudiksvall
Sievert Sjölander Forsa

Exempel på fyrsidigt 
minnesblad

framsida av 

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

Till Minne Av - 
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Karin   Liljevall 90 år Sundsvall

Olle Bodell 85 år Hudiksvall

Birgit Jonsson 85 år Delsbo

Göta Wallin 80 år Offerdal

Maj Svensson 75 år Hudiksvall

Karin Almstedt 75 år Delsbo

Birgitta Perainen 75 år Iggesund

Bruno Westberg 75 år Njutånger

Junot Delcomyn 75 år Höllviken

Egon Helmersson 70 år Ludvika

Kjell Rålund 70 år Hässelby

Inger Edling 70 år Hudiksvall

Ulla Engström 70 år Ilsbo

Sten Ekström 70 år Söråker

Göran Styf 65 år Härnösand

Grattis till brudparet Pamela  Andersson och 
Christer Skog,  Stockholm

Ett särskilt TACK till Sten Ekström, som 
skänkte hela den insamlade födelsedags-
gåvan till arbetet med barnen på Tabita.



När hungern blir allt för stor gör 
man vad som helst för att få mat att 
äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen för t.ex. 
en student.
Ta ett , och varför inte 
ett barn i samma ålder som någon i 
din 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

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 möjlig-
heter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, secondhandförsälj-
ning.  m.m.   

Vi behöver datakunniga admi-
nistratörer och organisatörer 
med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge infor-
mation 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 
våra biståndsbutiker, Omtanken 
och Håstaholmen Biståndscenter. 
Ingen annan form av ersättning 
betalas 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 kontaktorganisa-
tioner 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 männi-
skornas behov.

Vårt unika faddersystem 
ger varje fadder möjlighet 
till direktkontakt med de 
familjer de hjälper. Varje 
krona kan föl jas 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 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

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 utbild-
ning alltid är det bästa bote-
medlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
Littauen, Bulgarien och Afgha-
nistan 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 100-200 kr/mån räddar 
du ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt 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 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   


