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Vad ska vi göra? kunde göra något för honom.
Men tyvärr, det enda vi kunde
Så börjar även denna göra var att skaffa fram pengar till
sommar gå mot sitt slut. Jag en biljett hem.
har redan sett vildgässen börjat
De här människorna har enorflyga söderut.
ma problem i det nya EU, efterDen sommar vi fick i år var tvärs som de sällan har någon utbildemot förra sommarens torka. Då
ning som är gångbar i det nya
sinade våra brunnar i Hälsingland. samhället. Att hitta ett jobb utan
Vi fick bara 20 mm regn på tre
att kunna tala ett begripligt språk,
månader. I år fick vi 100 mm regn i det land där man söker jobb, är
på fyra dagar. Men det är väl så
inte lätt. Visserligen gjorde jag
livet är för många. Man vet inget om själv en insats för ett par
morgondagen.
Bulgariska romer i våras. Jag
Många tiggare är på väg tillbaka lejde dem för dikesröjning och
till platser i Sverige, som de känner risdragning. Det var ett jobb som
till. Nu är det blåbären som hägrar de kunde klara av utan nämnväroch som det ser ut i skogen da språkkunskaper.
häromkring ser det lovande ut. En
Följande händelse säger en hel
av våra romska fadderfamiljer, som del om deras allmänna språknu får hjälp hemma i Bulgarien,
kunskaper: En av de romer som
ringde mig för några dagar sen och jag hade lejt ringde till vårt
meddelade att han snart skulle fadderråd i Bulgaren i syfte att
komma för att plocka blåbär. Han
diskutera möjligheterna till fadberättade att han brukar plocka för derhjälp för sin familj.
ca 30.000 kr på en månad. Resan
Annki i fadderådet, som är
till Sverige kostar ca 5000 kr. Det
svenska men gift i Bulgarien,
betyder att en flink och målmedve- talade med honom och berättade
ten plockare faktiskt kan få ihop till vad som gällde. Efter att han
en normal årslön för en fattig slutat prata med henne berättaarbetare i Bulgarien på bara några de mannen för mig att Annki
veckor. Detta kanske förklarar pratade mycket bättre bulgariska
varför så många EU-emigranter tar än han själv gjorde, trots att han
sig till Sverige för att söka lyckan. är född i landet.
Han berättade vidare att han
Detta säger mig att deras
under bärsäsången brukar bo i sin språkkunskaper begränsar dem
bil som han parkerar i skogen nära även på hemmaplan.
blåbären.
Självklart blir ju språket djupare
Så fort han fått fullt med bär åker och bredare om man får tillfälle
han till uppköparna och hämtar sin att gå i skolan nio år, i stället för
belöning, för att sedan återvända
tre, som de flesta romer gör.
till skogen.
Jag önskar att vi i Sverige kan
Det kan jag tycka är en accepta- göra mer för att hjälpa de här
bel och nästan respektfull syssla
fattiga människorna att kunna
för en fattig rom. Vi har svårt att få utförsörja sig i stället för att tigga.
våra ungdomar på sådana äventyr.
Att ta sig hit till Sverige för att
Men alla har inte samma föruttigga eller söka jobb är ingen
sättningar för att lyckas. En annan äventyrsresa. Det är en förnedromsk man kom till Hudiksvall med rande sista utvägshandling, när
sin fru. De hade åkt med en buss
de lånar ut sina barn till släktingunder tre dagar och klivit av i ar, för att själv försöka dra in lite
centrum. Han hade hört ryktet att matpengar till familjen.
man kan bli rik på att plocka blåbär. Vi behöver i större utsräckning
Men när han såg sig omkring och möta det fattigas behov. Att våga
försökte hitta blåbär blev det ge en slant till de som tigger. De
naturligtvis inte som han tänkt sig. flesta är “ärliga” tiggare som valt
Det fanns inte mycket blåbär inne att tigga i stället för att stjäla. Det
i Hudiksvall. De fanns nämligen i
har de berättat för mig, att de vill
skogarna runt omkring. Utan bil och vara ärliga och arbeta för sitt
vettiga plockningsredskap samt lite uppehälle, men samhället ger
lokalkännedom, är det strängt dem sällan möjlighet till det.
taget omöjligt att få in några pengar
på bärplockning.
Låt oss därför
Han insåg snart att han var lurad dela med oss till
och hans fru övergick därför till att dem som ingensamla tomburkar och petflaskor,
ting har. Varje
som gav ett betydligt bättre netto. gåva är en välSjälv satte han sig vid ett varuhus signelse som
och tiggde. Skylten på magen mättar hungriga
klargjorde att han var fattig, att han magar.
hade nio barn hemma i Rumänien
Ha nu en riktigt skön senoch att han var i behov av hjälp. Det sommar/höst
var där som en av våra medarbetaAllan Widarsson
re hittade honom och frågade om vi
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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

ISSN 1653-9966
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@gmail.com , 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
900-1157
Bankgiro:
900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Plusgiro:
Bankkonto direktinsättning: 81299 43 131-144-8
Epost: info@htli.org
Tel/fax: 0650-560100 / 0705360431
Hemsida: www.htli.org
Stödmedlemsavgift: 250 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
Omslagsbild:

En fantastisk utsikt från en rastplats
nära Sighetu Marmaitei.
Foto Kenneth Larsson.
När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett
fraktbidrag på grund av att vi skickar det mesta 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 juli tills vidare.
Måndag
10.30 –19.00
Tisdag-fredag 10.30 –18.00
Lördag
10.30 –15.00
Röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbyggnaden av
lägergården Bärnstenen.
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 sommaren 2014 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 ungdomar i alla åldrar . Deltagare har
varit olika grupper från både
Daugavpils och Vitryssland.

nya CD-skiva, 15 andliga sånger
till cittra och orgel . Sångerna är
ett urval från 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 9001157 och skriva BjörnsCD som
referens, så kommer skivan med
posten.
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 11.0015.00 på vardagar

VI BEHÖVER DIG!!

KLÄDTRANSPORTER!!

I vår innehållsrika Secondhand– och

HTLI skickar inga kläder för att de ska strimlas och
göras annat av. Vi garanterar att de kläder vi
skickar till Lettland, Bulgarien och Ryssland
kommer till människor som har stort behov av
dem. ( se art sid 14 och 17 i denna tidning)
Transporten är dyr. För att vi ska kunna använda
överskottet från butiken till mat åt de barn vi har
åtagit oss att hjälpa i våra projektländer behöver
vi hjälp med ett fraktbidrag när du lämnar kläder
till oss, så att klädtransporten blir självförsörjande. På grund av platsbrist kan vi endast sälja en
liten del av de kläder vi får in, om kunden
godkänner det.

Biståndsbutik på Håsta-holmen i
Hudiksvall finns det många olika
sorters sysslor att ägna sig åt. Du
som saknar ett positivt, socialt liv, är
rastlös och känner att du vill göra
något för att glädja och hjälpa Dig
själv och andra, känn dig hjärtligt välkommen till oss. Vi behöver fler
volontärer, både män och kvinnor.
På den här arbetsplatsen bestämmer man själv vad man helst vill hålla
på med och hur många timmar eller
dagar man vill jobba. Titta in på ett
besök och anmäl intresse så visar
och berättar vi för Dig. Du kan prova
på innan du fattar något beslut.
Välkommen
Personalen som väntar på just Dig!
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Fraktkostnaden beräknas motsvara:
30 kr för en full säck
20 kr för en bananlåda eller IKEA väska
10 kr för en plastkasse
Vi tackar dig varmt för din gåva och din
förståelse .
Styrelsen i HTLI
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Två raska gossar på
2- dagarspraktik i
Håsta Secondhand och Biståndsbutik.

Hampus BHallberg

Ludvig Jonsson
På några timmar delade de
ut 650 ex av vår
tidning,
Nyhetsforum

När långtradaren, som skulle lastas med nio ton kläder för
transport till Lettland, kom killarnas kraft väl tll pass .
6

Det gedigna biblioteket behöver alltid fyllas på. Därför var det värdefullt
at få några timmars hjälp med detta
av de arbetsvilliga pojkarna.
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Vad jag är tacksam för de år som gått.
På minnen jag lever och mycken glädje fått.
Det bästa är mina barn, barnbarn samt släkt och
många vänner
tänker på allt som i världen händer.
Jag tror vi i Sverige skall vara stolta över vårt land,
hjälpa de nödlidande och sträcka ut vår hand.

Jag knäpper mina händer och ber
över allt elände, som i världen sker,
hjälp de styrande fatta rätta beslut
satsa på fred och försoning ej kulor och krut.
Tack för ännu en Morsdag jag fått uppleva här
med er alla som jag har så innerligt kär.
Hedvig Ohlsson

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

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!.
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Namn på sticktanterna:
från vänster Britt Jonsson,
Inga Ramstedt,
Iréne Nilsson,
Ingrid Fors
Karin Bergqvist,
Barbro Dahlgren,
Margareta Melkerhed.

Dessa glada damer kom till
Håstabutiken från Alnön med
många kartonger fullpackade
med underbara, stickade
babykläder, som vi har packat
för vidare transport med
julklappsbilen till Rumänien så
småningom.
Bild och text Renée Westrin

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK
·
SKOG OCH TRÄDGÅRD ·
FODER & STALLSTRÖ
·
ATV & SNÖSKOTER

·
JAKT & FRITID

·
SLÄPVAGNAR

·
ELSTÄNGSEL & STOLP

·
HÄST & LANTBRUK

·
ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICE VERKSTAD

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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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 medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

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,

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.

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.
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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Intervju med tvillingarna Alexander
och Ivan Göransson, 30 år, som
tidvis har jobbat i Håstabutiken.
Alexander och Ivan är födda i S.t
Petersburg i Ryssland.

– Hur var det att växa upp i
Ryssland?
Alex: Vi bodde hos mormor och
morfar när vi var små. Vi hälsade
på mamma ibland.
När vi var i 7-8 årsåldern tyckte
en kompis att vi skulle vara på ett
barnhem för att få det bättre
– Hur upplevde ni tiden på
barnhemmet?
Alex: Vi hade det väldigt bra. Vi
fick åka skidor och skridskor,
plocka svamp och vara med på
arkeologiska utgävningar eftersom det par som ansvarade för
oss var arkeologer. Vi åkte också
till krigsmuseet vid sjön Ladoga.
Ivan: Om man var olydig fick
man ett ganska lustigt straff. Man
fick stå med armarna rakt ut och
hålla i blomkrukor så länge man
orkade. Man ville ju vara duktig
och kämpade tappert medan
mannen som vaktade tittade på
film, som man kunde tjuvtitta på
under tiden.
Ivan: Vi var på barnhemmet i ca
tre år. Då och då rymde vi hem till
pappa. Ibland blev vi hämtade
tillbaks men ibland gick vi själv
tillbaks.
– Gick ni i skolan under den
här tiden?
Alex: Ja, i 1:an, 2:an och 3:an.

– Hur kändes det
när ni fick frågan
om ni ville flytta till
Sverige?
Alex: Vi reste med
en grupp barn från
barnhemmet till Sverige, som sommarbarn, tillsammans
med en tolk, innan vi Ivan
fick frågan.
Ivan:
Första
gången bodde vi i Stockholm. Där
trivdes jag inte alls. Det var så
stressigt
och man förstod
ingenting av vad som sades. Bilar
och folk rusade omkring överallt.
Andra gången var vi i Njutånger.
Där var det lugnt och fint. Allt
kändes mycket mindre och det var
så nära till olika platser. Inte alls
som i Ryssland. I Njutånger
kände jag att jag skulle kunna bo.
– Hur gick det till när ni skulle
flytta till Sverige?
Alex: Vi var 11 år. Våra svenska
föräldrar och en tolk kom och
hämtade oss i Ryssland.
– Hur var det att komma till
den svenska skolan?
Alex: Jag sattes i en 5:e klass
och Ivan i en 4:e klass.
Det
bedömdes att det inte skulle vara
bra om vi gick i samma klass.
Mamma kände en kvinna i Gnarp.
Hon tränade svenska med oss.
Ivan: Vi var jämt tillsammans
med kompisar och lekte. Efter ett
år kunde vi prata svenska jättebra.
– Har ni varit tillbaks till
Ryssland sedan ni flyttade?
Ivan: Nej. Vi har funderat på det
men inte haft tid. Jobbet går före.
– Har ni kontakt med er

Monitor
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Alex
mamma eller pappa i Ryssland.
Ivan: Nej Vi vet inte om de lever.
– Har ni kontakt med kamrater
från Ryssland?
Alex + Ivan: Ja några flyttade
till Sverige ,som vi, och dem har vi
kontakt med via mail odyl.
– Är ni nöjda med ert liv i
Sverige så här långt? Har ni
längtat tilbaka till Ryssland?
Alex: Vi har det bra. Vi har lärt
oss svenska, tagit studenten och
jobbar nu. Jag kör långtradare.
Ivan: Jag gör olika praktiska
jobb åt min arbetsgivare. Vi längtar
inte tillbaka.
– Hur har det känts när ni
jobbat här och vi skickat kläder
till de fattiga i Ryssland?
Ivan: Mycket bra. Man ska ge
tillbaka när man själv har fått.
Hade vi varit kvar i Ryssland hade
vi troligen blivit militärer och
kanske inte levt nu.
***********
Vi tackar er för att ni ville dela
med er av ert annorlunda liv och
önskar er allt gott och lycka till i
framtiden.
Renée Westrin & Allan Widarsson
/ styrelsen
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Solveig Mattsson vill visa sina tovade
alster och hoppas få sälja några av dem.

Andreas Svensson, Robert Bergström och
Tomas Danell var dagens kockar

Eva Sundberg förbereder som vanligt
det viktiga fikat.

Den här gången hade vi ett nytt kôlbullegäng, från
Rogstascouterna. De skötte sig så bra att kön snart
ringlade lång i väntan på kôlbulle.

Musik måste det
vara.

Musikanterna är
Lars-Erik Åström, gitarr,
Ingemar Sandin, gitarr
och sång,
Stanley Åström bas
samt Annie Åström
sång.

Trummisen, Paul
Axberg, som gömde sig
bakom de andra får en
egen bild

Det måste vara en
kvinna bakom allt,
en som ser till att
noterna är i ordning
och en som sköter
ljudet.
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Bakgrund
Det var för tre år sedan, 2012,
som HTLI arrangerade en
bussresa till Rumänien för alla
intresserade. Flera av resenärerna på den resan hade
fadderbarn i Rumänien och fick
under resan träffa dessa. Vi var
några personer som då pratade
ihop oss om att vi snart måste
åka ner för att träffa våra
fadderbarn igen. Av olika skäl
blev inte resan av de två följande
åren men nu, 2015, föll alla bitar
på plats och resan skulle
äntligen bli av. Efter att ha bokat
flygbiljetter, hyrbilar, en hög med
hotellnätter hemifrån Sverige
samt förvarnat fadderrådet i
Rumänien om vårt besök var vi
nu äntligen på väg.

Resan
Måndagen den 6 juli sammanstrålade nio glada svenskar för att
via flyg från Arlanda påbörja sin
resa mot Bukarest och Rumänien.
Den första dagen på plats
tillbringades till fots i Bukarest där
vi hade en tur i Ceaușescus palats
som huvudmål. För er som inte vet
det så krävs det att man lämnar in
sitt pass för att få komma in i
palatset. Det vet numera även vi
varvid besöket fick senareläggas
något. Det fick istället bli en tur
med sightseeingbuss runt Bukarest. Dag två hämtade vi våra
hyrbilar för att påbörja den första
sträckan mot Brasov. Då Bukarest
välkomnat oss med 40 graders
värme drog vi en lättnande suck då

Rumänienresenärerna från vänster: Göran, Astrid, Monica, Ingrid,
Bror, KG, Kenneth, Annacarin, Alf

vi märkte att bilarnas klimatanläggning fungerade utmärkt.
Efter en natts vila i Brasov tog
vi oss till min absoluta favoritstad i
Rumänien, Târgu Mureș. Här
skulle vi spendera två dagar.
Under dag två fick jag återse mitt
fadderbarn, och numera mycket
goda vän, Elisei. Det är märkligt att
trots att det bara var andra gången
jag träffade Elisei kändes det som
att återse en kär familjemedlem.
Här i Târgu Mureș fick också Bror
och Monica en kär återförening
med sitt fadderbarn Patricia. Den
femte dagen åkte vi upp mot den
Ukrainska gränsen till Sighetu
Marmației där vi spenderade två
dagar. Här träffade Göran sitt
fadderbarn Claudia, Astrid fick
träffa sitt fadderbarn Rebecca och
Ingrid träffade sina tre fadderbarn i
familjen Cora. Samtliga mycket
uppskattade möten och minnen
för livet. Dag sju for vi till Reghin
där vi övernattade på Barnens Hus
– Tabita. Här blev vi varmt omhändertagna av Stela som jobbar
på Tabita. Här fick också KG och
Annacarin äntligen träffa sitt

Vy över staden Brasov från toppen av linbanan
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fadderbarn i familjen Bartos som
bodde i den lilla byn Fărăgău
utanför Reghin. Nu återstod bara
tre dagar av vår vistelse i
Rumänien. Då alla fadderbesöken
var gjorda kunde vi nu kosta på
oss att turista lite. Vi hann bland
annat med att ta linbanan upp till
berget i Brasov för att se den
svindlande utsikten över staden,
stanna på det imponerande slottet
Peleş i Sinaia och till sist, nu
utrustade med pass, fick vi
äntligen gå rundturen på Ceaușescus palats i Bukarest.
Intryck
En resa som denna lämnar en
med många bestående intryck.
Först och främst tänker jag på den
genuina tacksamhet våra fadderfamiljer visar för det vi gör för
dom. Den lilla summa pengar, som
varje månad dras från mitt konto,
gör varken till eller från i mitt liv
men gör en stor skillnad för att
göra deras liv lite drägligare. Stela
på Tabita berättade om deras
verksamhet, att för många barn är
måltiden som serveras, på Tabita,

Ceaușescus palats i Bukarest

efter skolan, den enda måltid
dessa barn får på hela dagen. Det
sätter saker i perspektiv.
I Bukarest såg vi flera av
stadens gatubarn, många inte
äldre än 8-10 år. Med tomma
blickar och påsarna med lim
ständigt närvarande drar de
omkring på gatorna, tillsynes
ovetandes om storstadslivet som
pågår runtomkring dem och
storstadslivet också ovetandes
om dem.

Bror och Monica visar att man inte
behöver sluta leka bara för att man
blir äldre, (snarare blir vi äldre för
att vi slutar leka)

Gör skillnad
Det finns fortfarande många
barn, studerande och äldre i
Rumänien och övriga projektländer som söker faddrar. Är du
beredd att förändra livet för någon
annan skall du absolut ta kontakt
med HTLI. Att bli fadder är inte
Häst och vagn, en vanlig syn på
svårt, det kostar inte mycket, men den Rumänska landsbygden
det kommer att förändra ditt liv.
Tabita fyller flera viktiga
funktioner, för många fattiga barn i
Reghin, med sin verksamhet.
Viktigast av dem alla är kanske att
den visar för barnen att det finns
goda människor
i världen,
människor som bryr sig och visar
att det finns anledning att drömma
om framtiden. Verksamheten har
funnits i snart tio år och står nu
inför stora utmaningar, vatten har
trängt upp mot grunden och Slottet Peleş i Sinaia, uppfördes av
behöver åtgärdas snarast för att
Kung Carol I av Rumänien (1839inte orsaka ännu större skada.
1914), Han blev förälskad i det
magnifika bergslandskapet.
Grunden lades den 22 augusti
1873. Flera tillhörande byggnader
byggdes samtidigt med slottet:
vaktbostäder, ekonomi byggnader,
jaktstuga, det kungliga stallet och
ett kraftverk. Peles blev världens
första slott fullt elektrifierat av
lokalt producerad el.

Jag med mitt fadderbarn och gode
vän Elisei

Delar av huset behöver rustas
upp och dessutom behöver
fönster bytas ut för att spara på
värmekostnaderna. En gåva på
25.000kr skulle hjälpa detta
arbete en bra bit på vägen.
Till alla som aldrig besökt
Rumänien tycker jag verkligen att
ni skall överväga att lägga er
nästa semester där. Det är billigt,
maten är bra, folket mycket
trevligt och naturen hänförande.
Även om Bukarest är en stad som
skall upplevas rekommenderar
jag er att ta er utanför huvudstaden, gärna upp mot Transsylvanien för att uppleva det jag
tycker är det riktiga Rumänien.

Tack
Till sist vill jag rikta ett stort
tack till Attila Toth och Grigore
Todoran samt deras medarbetare i fadderrådet i Rumänen
för hjälpen med att träffa våra
fadderbarn samt för deras
outtröttliga och livsviktiga
arbete för Rumäniens fattiga
och utsatta.

Text och foto
Kenneth Larsson
kenneth.igge@gmail.com

En vanlig vy från bilfönstret, slingrande vägar och hänförande
landskap
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Roman Gullik, nybliven advokat och biståndsarbetare, här tillsammans med sin son Emil. Minibussen är
lastad med ca 1000 kg, som han ska dela ut till fattiga
familjer i Petrozavodskområdet.
Emil var mycket glad över att få följa sin pappa på en
sån här resa.

Den ryska staden Petrozavodsk, belägen i ryska
Karelen, brukar alltid få en full tradare med kläder
varje år.
Vår medarbetare Roman Gullik
ansvarar för att dela ut kläderna till familjer och
institutioner i staden och till familjer på
landsbygden i dess närhet. Behovet av humanitär
hjälp är mycket stort, men på grund av den nya
krisen i Ryssland har det varit svårt att få
dokument för ännu en last.
Men Roman är inte den som ger sig. Med sin
privata minibus kom han därför till vårt
biståndscenter och plockade ut ca 1000 kg
kläder, som han skulle försöka ta över till
Ryssland. Han måste säkert dela lasten i mindre
portioner för att kunna ta in kläderna utan att tullen
vill var med och dela på kakan.
Denna gång hade Roman tagit med sin
tolvårige son Emil på resan, för att de skulle få
några dagar tillsammans och Emil skulle få se lite
mer av Sverige. Tidigare hade han bara varit som
turist i Stockhom någon dag.
Det råkade bli så att han fick följa med på ett
svenskt födelsedagskalas och äta tårta. Detta var
han mycket stolt över och sa till sin pappa Roman:
— Ingen annan av mina kompisar i Ryssland
har varit på ett svenskt födelsedagskalas !
Emil var mycket imponerad av sina upplevelser
i Sverige. När de skulle fara
tillbaka mot
Ryssland var det ett sorgset farväl för Emil. Han
ville nämligen uppleva mer av Sverige
tillsammans med oss.
Allan Widarsson

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

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

Problem med
möblerna eller
gardinerna?

foto: Internet

BilHjälpen
på Håstaholmen kan hjälpa dig.
I takt med att vår verkstad får bättre utrustning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16
för kostnadsförslag.
Hudiksvalls enda bilverkstad där behållningen går till humanitärt bistånd.
Därför talar vi bara om humana priser.
Ett nytt initiativ från

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

bilhjalpen@htli.org

Vår skräddarmästare och tapetserare
Shirin kan fixa det mesta.
Ring eller kom in och berätta om dina
bekymmer.
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16
för kostnadsförslag.
Ett nytt initiativ från

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

info@htli.org

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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Fina Vintagekläder som just kommit in till Håstabutiken.
Elsa Jonsson visar en del av dem.
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Servisen säljes i delar
. .
Servisen säljes i delar

Shirins vackert
omklädda stolar

Raffiga, halsband och
örhängen

Jättefin
mormorsgungstol
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Kirby dammsugare med div.
tillbehör. Oslagbar rengöringsförmåga. Obetydligt använd,
Servad. Prisex: 2.200:-.
Nypris ca 33.000 kr.
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Fina sängar till äldreboende i Varaklani

Efter ca sex timmars intensivt packande, var bilen
äntligen fullständigt fylld. Här fanns, förutom ett
tjugotal sängar, ca tjugofem rullstolar och rullatorer,
även femhundra säckar sorterade kläder. Vi tackar
våra anställda och volontärer för en utmärkt insats.
Från vänster stående på marken Niklas Burman, Arif,
Shirin, Gert Danielsson, Hossein och Sven-Åke
Andersson.
Uppflugen i bilen står Ivan Göransson. De ödmjukt
knäböjande ungdomarna heter Ludvig och Hampus.
Foto Thomas Persson

Under maj månad kunde
vi äntligen leverera en
efterlängtad sändning till
Lettland.
På grund av den
Det här rummet, på äldreboendet i Varaklani, har
stora konkurrensen i Humöblerats med två sängar och två sängbord, och är nu
diksvallsområdet,
vad
en utmärkt bostad för ett par som är i behov av vård pågäller insamling av kläder,
äldre dar.
har vi tvingats vänta sex
månader längre än plaDe begagnade sängarna, som tjänat ut i svensk
nerat, innan vi kunde
sjukvård, var en välkommen gåva till detta leverera den här lasten.
I Daugavpils, nära den
äldreboende som helt saknade budget för inköp av
inventarier. Alla sängarna har elektrisk sänghöjning vitryska gränsen, finns
samt huvudhöjning. Sex av sängarna var även stora behov av hjälp till
fattiga, främst äldre penförsedda med höjning för benen, avsedda för
sionärer och stora barnfapatienter med hjärtproblem.
miljer. Kläder är något
man hela tiden ropar efter.
Foto Zeltite Loze
I lasten fanns även ett
tjugotal sjukhussängar,

de flesta med elektrisk
manövrering av höjd och
lutning. Ett äldreboende i
Varaklani hade länge
väntat på dessa sängar.
Man kan tycka att ett
äldreboende utan sängar,
knappast kan sägas erbjuda någon särskild bra
vård av äldre.
Men nu är det problemet löst och kommunen
kunde med glädje möblera en hel avdelning med
våra utrangerade och
överblivna, men ändå väl
fungerande sängar.
Allan Widarsson

17

Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL

Öppet: må,ons,11.30-16.30, To-Fr 11.30-17
Lörd 11.00-14.00

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:
Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall
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Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com
, men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer 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.
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar
för ett barn, student eller
äldre, får du gärna skicka
en engångsgåva.
Engångsgåvorna fördelas till
de barn som ännu inte fått en
egen fadder. Vi har många
barn på listan som väntar på
en egen fadder. När din gåva
gått ut till ett barn, kan du via
Internet se vem som fått dina
pengar.
Även om din gåva fördelats
till tio barn kan du se vilka de
är, vad de heter och deras

hemsituation. Om du vill har
du även möjlighet att skriva
till dem.
Ta gärna upp en kollekt
bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå
till äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till
arbetet i mottagarlandet.
Endast 5% används till
bensin för de som åker ut i
byarna, resten 95% blir till
mat för de fattiga.

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Kristina Johansson, Borlänge ,
Två trisslotter
Lilian Gustafsson, Tidaholm,
Två trisslotter
Barbro & Leif Bergström, Nissafors, CD-skiva
Lillemor Persson , Hudiksvall, Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Massage och Hudvård
Hudiksvall

www.eco-kliniken.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Tandläkarhuset, Bankgränd 2, 82443 Hudiksvall
Tfn 0650-181 50
Fax 0650- 18159
info@tandhuset.se www.tandhuset.se

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592
20

wwww.forsgummi.se

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 oktober 2015 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Leveranser under 2015
2015

Totalt statistiskt värde för 2015

14,2
ton

0,565 milj

13.2

291.000

Feb

Kläder och möbler till socialcentret i Gulbene, Lettland

Maj

Kläder till Petrozavodsk d

1.0

25.000

Maj

Kläder och möbler till Daugavpils, sängar till Varaklan i
Lettland

9,0

249.000

Vi är fastighetsmäklare som mäklar alla typer av fastigheter och företag över hela
landet med 20 års samlad erfarenhet.
Låt hjärtat vara med att välja din mäklare: Om Du avslutar en affär med
oss drar vi av 1000 kr, som oavkortat går till HTLI:s arbete bland de fattiga!
Mäklaraktörerna Sverige AB, 070-669 38 63
rolf.e.ekstrom@telia.com
Rolf Ekström, Södra Kungsgatan 42, 802 52 Gävle
026-65 20 20, www.maklaraktorerna.se
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de
fattiga.

Till Minne Av Anders Wiberg

Rogsta /Hudiksvall

Ingvar Gustafsson

Västervik

Kerstin Jönsson

Bergsjö

Evald Jonneryd

Norrfjärden

Karin Nilsson

Bjuråker

Karin Larsson

80 år

Strömsbruk

Marita Gerger

75 år

Hudiksvall

Ivar Henriksson

75 år

Bergsjö

Ester Weder

75 år

Timrå

Sven Norman

Gnarp

Yvonne Kardell

70 år

Jättendal

Gullan Lindström

Hudiksvall

Lars Hansson

70 år

Gävle

Gösta Markström

Gävle

Birgit Magnusson

70 år

Mellbyn

Björn Jonsson

Timrå

Ingo Söderlund

51 år

Gävle

Yngve Svedjevik

Segersta

Håkan Pettersson

Hudiksvall

Lasse Modig

Gävle

STORT TACK
till mina trevliga arbetskamrater
i HTLIs secondhandbutik i
Hudiksvall,
för gåvan som skänktes till HTLI
med anledning av min 80 årsdag.
Karin Larsson

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

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsedag, bröllopsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för de
fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt arbete.
Vi utfärdar ett vackert gratulationskort till
jubilaren.

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

Ring Renée på 0650-17300 eller 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
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B-post föreningsbrev
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Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien,
Lettland,
Ryssland,
Littauen,
Bulgarien,
Serbien
och Afgha-nistan 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
vår second och Biståndsbutik på
Håstaholmen. 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 vi
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan

www.hudiksvallssolskydd
Håstaholmen
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

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.

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 hjälpinsatserna, bl.a. för
att kunna skapa syssel-sättning

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.

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
eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

