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Kära läsare!
Så är det snart dags att än
en gång plocka fram alla
juldekorationer. Det betyder
att ännu ett år går mot sitt
slut.
Förhoppningsvis kommer
ett nytt år med nya
händelser. En del händelser
kommer vi att kunna
påverka. Andra händelser
liksom stormar och jordbävningar är vanligtvis utanför
vår egen kontroll. Det enda
vi kan göra i det fallet är att
be Gud beskydda oss från
sådana händelser.
Det vi kan påverka i vår
omgivning bör vi naturligtvis
göra på ett sätt så att
händelserna blir positiva.
Jag tänker då på våra
möjligheter att hjälpa de
fattiga. För familjer som
lever långt under existensminimum, borde det stå
klart att de helt enkelt inte
kan överleva om inte hjälp
kommer utifrån. Enligt våra
riktlinjer ska våra hjälpinsatser till familjerna
beräknas utifrån familjernas
speciella behov och förutsättningar. Detta gör att
hjälpbehovet kan skilja sig
rätt mycket från familj till
familj inom ett och samma
område. Att skillnader är
stora mellan olika länder är
kanske lättare att förstå.
Men vår insats till familjerna
ska vara så avvägd att
familjens egna ansträngningar för sin försörjning
inte äventyras.
Vi har haft sådan fall där
familjens pappa helt enkelt
slutade jobba därför att
fadderhjälpen uppgick till
samma summa som hans
lön från jobbet. I det fallet
blev familjens ekonomiska
läge trots den yttre hjälpen
inte bättre. Vårt mål är att
familjens situations ska
väsentligt förbättras genom
hjälpen.
Många faddrar har framfört
frågan om det verkligen
räcker med en så liten

summa som 100-150 kr per
månad. Och svaret är att
det räcker inte men det
utgör kanske en tredjedel
eller hälften av famijens
budget. Det blir en hjälp.
Inte en insats istället för.
Tänk om vi kunde dela med
oss i samma utsräckning så
att vår hjälp till de fattiga
utgör en väsentlig del av
våra inkomster.
En av våra trogna faddrar
ringde en dag och frågade
hur han skulle skriva på
inbetalningskortet för att
hjälpen skulle kunna utökas
till flera barn. Så berättade
han att han var pensionär
men brukade arbeta lite
extra med att putsa fönster.
Han förklarade att han var
noga med sitt tiondegivande och för de pengar
han tjänar på fönsterputsning ville han ge tio
procent till de fattiga.
Fantastiskt!
Tänk vad många skulle få
det bättre här i världen om
alla hade den generösa
inställningen att minst tio
procent av våra inkomster
ska gå till hjälp för de fattiga.
Tänk på detta när du köper
dyra julklappar eller sitter
och äter en förnämlig julmiddag.
Be Gud att han ger Dig
nådegåvan att frikostigt
dela med dig!
(enligt ROM 12:6-8)
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Idag är listan på fadderbarn som väntar på
fadder mycket lång.
Gör ett litet besök på
www.htli.org, och välj
vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.

Din insats räddar liv!

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.

Vår insamling kontrolleras av Stiftelsen För
insamlingskontroll.

Tryckt hos Dardedze, Riga, Lettland

ISSN 1653-9966
Adress: Hjälp Till Liv International
Garluö 216, 824 93 Hudiksvall
Kontakt: 0650-560107, Allan Widarsson, för
Rumänien och allmänna frågor,
0650-16328, Birgitta Norberg
0650-560107 Allan Widarsson
i Lettlandsfrågor,
Eller 08-50010400 Kjell Widarsson i
Etiopienfrågor.
Annonsansvarig: Janne Bäck, janne@htli.org
Annonspris: 800kr / åttondels sida (88x66 mm)
Org.nr.: 887501-2687
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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,
religiös tro, social bakgrund eller politisk inriktning,
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Omslagsbild:
Från Addis Abbaba, där fadderbarnen samlats
till julfest vid Hjälp Till Liv Internationals
huvudkvarter.

Copyright © 2008 Hjälp till Liv International.

Mottagning av kläder vid
NorstaDepån
Öppet torsd. 14-19, samt lörd 10-14

Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............
Mariana Winblad von Walter ..

0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175
0650-96875
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Janne Bäck, Anders Eesare och Kôlbullemästaren Knut Bergqvist i full aktivitet.

Marianne Martinsson är beredd att snart få servera nygräddade kôlbullar till hungriga kunder.

Birgitta Nilsson får sig en välförtjänt
kaffepaus.

För tredje året i rad ”bullade”
Hjälp Till Liv International
upp med gräddning och
försäljning av kôlbullar i
anslutning till Hälsinge
Marknad i Hudiksvall den 4 –
6 september.
Aktiviteten har blivit ett
mycket populärt inslag i
marknadsbilden och när
dessutom hela nettot oavkortat går till vårt hjälparbete
bland fattiga så kände alla
som kom och lät sig väl
smaka en dubbel glädje då
de vet att man samtidigt har
mättat två magar, den egna

och en fattigs mage.
Som vanligt ställde en hel
hoper av ideellt arbetande
sympatisörer upp och arbetade under helgen och vi
vill tacka alla för mycket fina
insatser.
Dessutom vill vi rikta ett tack
till Hasses Biluthyrning (
Hertz) , Anders Drejare
(Läkarhuset), ICA-Kvantum
samt Hälsinge Sylt för
mycket uppskattad hjälp.
Text och bild Janne Bäck

Fullsatt i vår tältrestaurang.

Hämta din katalog
hos Comfortbutiken

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920
www.badenergi.se
Vard 10-18, Lörd. 10-14

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri
Kronobodagatan 13, Hudiksvall
tel. 0650-31606
mobil 0706079949
hans.malare @swipnet.se

Det finns ett 30-tal barn på listan
barn som väntar på fadder.
Behoven är gränslösa. Många
väntar på att få komma med på
listan. Finanskrisen gör situationen mycket värre.
Vanliga pensionärer har inte
tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte ha det
allra nödvändigaste för att klara
skolarbetet: kläder, skolmaterial
och en vettig matsäck.
För 100-150 kr/mån kan du bli
fadder och förbättra livsförhållandet för dessa människor.

--- Bli Fadder!----

www.hansmalare.se

Lägergården Bärnstenen
behöver en vaktmästare under
vintern. Idag finns en mängd
utrustning och byggmateriel
som ska vårdas och vaktas i
väntan på bygglovet.
Vi behöver därför din hjälp med
omkostnaderna för denna
vaktmästare.
Om du kan vara med och stötta
detta kan du märka ditt bidrag
med Bärnstenen.

. Kontorsfastigheter
. Specialtransporter
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 398 74 56
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I ryska Kareln ligger Petrozavodsk, en stad med
ca:250.000 invånare. Där jobbar bl.a. Roman Gullik
för att hjälpa de fattiga. Hans organisation
Hjälpande Händer är vår lokala kontakt och har gett
stor hjälp till ett handikappcenter och ett
ungdomsfängelse i Petrozavodsk. Roman har
förtvivlat gjort flera försök att få tillstånd att ta in
handikapphjälpmedel, men tullbestämmelserna gör
detta omöjligt. Att få tillstånd att ta in last med kläder
kan ta upp till ett år och tillståndet måste ända upp till
regeringen i Moskva för att bli godkänt.
Roman har jobbat hårt för att få de kontakter som
behövs för detta. I september fick vi fram ungefär
sex ton kläder till Petrozavodsk som har distribuerats till behövande.
Men inför vintern han Roman fått tillstånd att ta in
ytterligare 12-15 ton men som nu även ska delas ut
till de behövande på landsbyggden. På grund av
den ekonomiska krisen har pensioner och löner
sänkts och fattigdomen bara ökar.
Därför går ännu en last kläder till Petrozavodsk
innan vintern tar vid på allvar. Vår egen insamlingskapacitet har inte räckt till för detta och vi har därför
fått hjälp av Helping Hands i Uppsala och Dacapo i
Näsviken, för att fylla denna last.
Dessutom gjorde Björke Missionsförsamling en
enastående punktinsats och anordande en
insamling av vinterkläder.
Vi tackar för all samverkan och hjälp i detta.
Allan Widarsson
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Svetlana, är socialarbetare i Petrozavodsk och är
ansvarig för att hjälpen delas ut till rätt personer. Här
ser vi hennes förtjusning över de fina plagg hon
hittar i lådorna.

Roman Gullik, tillsammans med sin nämaste man
Pavel Golets. Tillsammans gör de en fantastisk insats
som orkar jobba trots den enorma byråkrati som råder i
Ryssland. Båda besökte Hudiksvall i oktober för att
planera nästa transport inför vintern.

Borgmästaren i Petrozavodsk, Andrey Posenkoski,
tillsammans med Roman Gullik.
Andrey har just blivit vald för ytterligare fyra år och
Roman är mycket glad för det eftersom han samarbetar
bra och gör allt han kan för att hjälpa de fattiga.

Här är ordning och reda. Varje person som får ta emot
hjälp skriver upp på listan vad han fått och kvitterar
med sin namnteckning. Denna minutiösa dokumentering är troligen en rest från forna sovjettiden.
Å andra sidan är det ju en bra kontroll att allt blir rätt.

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

Delsbo
Tel. 070-5608509

HAR NI GARNER ÖVER??
Vi har damer som flitigt stickar varma
kläder till behövande i ett flertal länder
eller till dockor som vi skänker till
barnen.
Har Ni garner som ligger till ingen
nytta därhemma? Lämna gärna in dem
på vår Loppis på Kungsgatan .
Vår Lettlandsloppis har öppet alla
helgfria lördagar mellan kl. 10 -14

Välkomna!

Är Du intresserad delta i en
studiecirkel i ämnet

Lettland av idag ?
I så fall ring Birgitta på
tel 0650-16328 eller 0702968022
för närmare information om tid,
plats och antal studietillfällen.

Missa inte 2010 års
Lettlandsgala
till förmån för gatubarnen
i Lettland
Boka den 26 mars kl 19:30
Folkets Hus i Hudiksvall
Info på tel. 070-2968022 / 0650-16328
Birgitta Norberg

Hjälp Till Liv International

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
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Foto Hans Melin

Hela arbetslaget vid Gulbenes gatubarncenter och församlingslokal. Från vänster Ivans
Naidjonoks, numera boende i Hudiksvall, Janis och Larisa Valiekas, Gulbene, Allan Widarsson,
Hudiksvall, Sylvia, Gulbene, Tanja, Gulbene, Sigge Westberg, Hudiksvall, Janne Magnell,
Hudiksvall samt Ingos från Gulbene. Bakom kameran finns Hans Melin, Hudiksvall.
Under september månad genomfördes den sista arbetsresan till
Gulbene och i mitten av november
planeraras de första gatubarnen
ta plats vid dukade bord för att få
ett mål mat och lite allmän
omsorg. Gulberne är en liten stad
i norra Lettland med ca: 12.000
invånare, endast några mil från
ryska gänsen.

Foto Hans Melin

10

Till vänster ser vi det nya golvet
med isolering och golvvärme. Här
lägs betonggolvet som senare ska
täckas med klinkers.
Det stora rummet har delats med
en mellanvägg där den bortre delen är manskapsrummet och i den
närmaste delen finns nu tvättstugan.
Här har även installerats en större
tvättmaskin och ett torkskåp för att
kunna ta hand barn som kommer
in blöta och smutsiga.

Arbetet har dragit ut på tiden och
är ca: ett år försenat efter vår
första planering. Det finns flera
orsaker till detta, men den största
förseningen har sin grund i finnanskrisen. Det har faktiskt saknats lokal arbetskraft.
På grund av krisen har så gott
som alla arbetsföra av församlingens folk lämnat orten för
att söka jobb på annat håll.
Många har även sålt från sitt
bohag allt de kunnat sälja och
begett sig till Sverige, England
eller Irland i hopp om att få ett bra
jobb. Men många gånger har man
överskattat denna möjlighet och
utan goda språkkunskaper har
det inte varit lätt att få ett lönsamt
jobb. Många har kommit tillbaka
fattigare än de var när de reste
iväg.
Detta är tyvärr inte ovanligt i
Lettland idag.
Många familjer har det därför
mycket svårt och många barn
stryker omkring på gatorna istället
för att gå i skolan. Hemmen är ofta
alkoholiserade och många
mammor är ensamförsörjare,
vilket gör att de är ofta är borta på
jobb (i den mån de kan hitta ett
jobb). Barnen kommer i kläm när
föräldrarna inte kan ta hand om
sina barn i den utsträckning de
borde.
Så detta dagcenter för gatubarn
är mycket välkommet.
Kommunen har varit angelägen
om att få hjälp med gatubarnen då
kommunens egna insatser inte
räcker till. Därför har de vid flera
tillfällen stött på och frågat
församlingen hur snart de kan
starta verksamheten.
Från och med januari 2010
anställs de första personerna som
ska ansvara för arbetet med
barnen.

Foto Hans Melin
Janne Magnell lägger betonggolv i tvättstugan. Både manskapsrummet och tvättstugan har golvvärme.

Foto Hans Melin
Två toaletter har installerats varav den ena är en rätt dimensionerad
handikapptoalett. Sådana är tämligen sällsynta i dessa trakter.
Handikapptoan har även utrustats med larmanordning för den händelse
hjälp måste tillkallas.

Allan Widarsson

Bli matfadder för gatubarnen i Gulbene!
Från januari 2010 behöver vi ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna för mat och löner i
gatubamsprojektet i Gulbene.
Vi vädjar till alla, men kanske särskilt till stiftelser, föreningar, församlingar och
företag att ställa upp för dessa fattiga och ta ansvar för en del kostnader under kanske ett
år i taget.
Du kan även bli personlig fadder för ett barn i detta område om det passer dig.
Gå in på www.htli.org och välj länken “Hjälp mig”
11
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Foto : Hans Melin
Anita Melin och Lisbeth Brandtman ansvarig för försäjlningen till förmån
för arbetet i Lettland.

Varje år anordnas, i Hudiksvall, i
bostadsområdet Håsta, något
som kallas ”Grannsamverkan”.
I år inträffade detta den 29 augusti och ”Hjälp till liv International ” fick vara med.
De som bor i området träffas ute
i en grön park och äter korv och
fikar tillsammans. Det bjöds
även på underhållning av
duktiga lokala förmågor.
Lokala försäljare fanns också på
plats med diverse saker.
Alla år har de inbjudit ”Hjälp till
liv International” att vara med.
Vi dukade upp ett bord med
hembakat bröd och en del
loppissaker, varav vi sålde en
hel del under dagen. Varenda
krona som kom in gick till
Lettland, där de så väl behövs,
nu mer än någonsin. Vi är
tacksamma att vi fick delta även
i år.
Anita Melin

Foto : Hans Melin
Många lät sig väl smaka av det hembakade brödet medan de kikade runt på loppisprylarna
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Laponia Konsult
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

J-O Bäck Affärsutveckling AB
Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210
bothnia.invest@kiruna.nu

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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www.hudiksvallssolskydd.se
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

l
Vi är specialiserade

på däckservice för mc,
personbilar, lastbilar och traktorer.
l
Vi har ett stort urval av LM-fälgar
l
Vi utför hjulinställning
l
Butik med biltillbehör
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Däckab i Hudiksvall

Däckab i Delsbo

Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87,
Jourtel:070-640 75 50

Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och
kvalitetscertifierad
enligt standarderna
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004
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Helen Taye, vår medarbetare och
huvudansvarige i Addis Abeba,
gifte sig i början på året. Familjen
består idag av Helen, hennes man
Alex och den nyfödda dottern
Edom. Alex har ett arbete på den
Etiopiska Byrån för kvalitet och
standarder och har en relativt bra
lön med landets mått.
Helen har delvis varit barnledig en
tid men kommer att börja arbeta
som vanligt under december.
Hennes man Alex som också
kommer från Addis Abeba,
kommer att stödja Helen i hennes
arbete för de fattiga barnen i Addis
Ababas nordöstra utkant.
Området där de är bosatta ligger
på en bergsluttning ca: 2000
meter över havet. Arbetslösheten
är stor i området och lönerna
minimala, 200-300kr per månad
för de flesta som är lyckligt lottade
och har arbete. Därför är många
barn i området i stort behov av
hjälp för att kunna få en dräglig
tillvaro.
Vi gratulerar Helen och Alex till
deras dotter Edom och önskar
dem all lycka till med föräldraskapet och tackar dem för deras
uppoffringar i arbetet bland de
mest behövande.
Kjell Widarsson
Fadderansvarig Etiopien
Foto Kjell Widarsson
Denna bild får illustrera stadsdelens lutning upp ifrån de höga
bergen ner till Addis Abbabas lite lägre belägna stadskärna.
Det är i detta område HTLI har bekostat installation av
tappställen så att vattenbärarna slipper släpa vatten uppför de
branta vägarna.
(observera telearbetaren i det höga eukalyptusträdet)
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Vägen till Kalamata
en personlig berättelse av Ove Aronsson
En del människor är äventyrare av
naturen. De gillar alla slag utmaningar. De är oftast trosvissa - de tror
på Gud, på livet eller på sina egna
förmågor. De känner på sig att de,
liksom katten, alltid hamnar rätt också
om de utsätter sig för stora språng.
Owe Aronsson är en sådan
människa. Här berättar han om sitt liv
ocensurerat och öppet. Det är en
läsning som fascinerar, inte bara
genom utmaningarna och äventyren.
Mitt i allt bevisar han att han har blick
för småsaker. Av små händelser och
enkla möten byggs ofta livspusslets
storhet. Det bevisas i Oves berättelse.
Det är ett par årtionden sen jag först
mötte Ove. Hans andliga öppenhet
och hans ärliga rakframhet bildade ett
karismatiskt intryck. Hans aptit på livet
var smittande. Jag hoppas att du som
läser denna livsberättelse skall känna
av detta och bli entusiasmerad.

Jag hoppas att Oves
anda skall tränga igenom de svarta krumelurerna som kallas
bokstäver och skapa
något i dig.
Ulf Sundblad
Europa sekreterare
IBC Cambridge

Beställ ditt
exemplar via inbetalningskortet eller email till
info@htli.org så kommer boken
med posten innan jul.

Pris 130 kr inklusive porto
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Även i år erbjuder vi denna enastående
kok- och bakbok passande som julklapp till
alla som vill baka något enkelt men ändå
gott.
Här finns ett 50-tal goda och enkla
recept på mat och goda kakor från
Lettland och Sverige. Kakor som
bakats och serverats på loppisar till
förmån för gatubarnen i Lettland.
Sammanställd av
Birgitta Norberg.

Beställ ditt exemplar via
inbetalningskortet eller
email till info@htli.org så
kommer boken med
posten innan jul.
Pris endast 130 kr inklusive porto
Säljes till förmån för arbetet i Lettland.
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Säljes till förmån
för arbetet bland de
fattiga.
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Det som görs för de fattiga –görs också i det tysta

Jag har haft förmånen att få träffa ett par av alla dem
som inom hjälporganisationen Hjälp till Liv
International i det tysta arbetar för de fattiga, såväl
barn som vuxna, och som får ta del av de
hjälpsändningar som går till bl.a. Lettland och
Rumänien.

Herta Jonsson i Hudiksvall stickar tröjor till de
fattiga.

Herta är en av många som när tillfälle ges och när
garn finns tillgängligt sitter i sin fåtölj och stickar
underbara sköna tröjor, sockar mm till bland annat
barnen i Lettland. Detta gör hon sittande framför TV
n eller under stunder som hon inte behöver fylla upp
med annat av livets nödvändiga
På min förfrågan varför hon gör allt detta svarar hon
bestämt:
Det är så roligt att sticka och samtidigt veta att allt går
direkt till dem som behöver grejerna.
Jag vet att det jag lämnar till Birgitta går raka vägen
till HTLI för att hjälpa till de behövande. Mer behöver
jag väl inte säga, menar Herta.
Mycket riktigt- ”gör det lilla du kan gör det villigt och
glatt” som sångaren sjunger om i en välkänd
frikyrkosång. Detta är också kännetecknet för Herta
Jonsson. Tack att Du finns och tack för pratstunden.

Dockkläder
Hur många dockkläder har inte denna anonyma
kvinna tillverkat? Det är fascinerande att se med
vilken noggrannhet dessa kläder framställts
På samma fråga som föregående blir svaret: Det är
så oerhört roligt veta att detta kommer att glädja
många barn. Skulle bara vilja vara i dess närhet när
det överlämnas och samtidigt få se ögonen på den
lilla mottagaren. Bara ett taget foto skulle vara tack
nog för min del

Dessa förtjusande dockkläder tillverkas av en
kvinna i Hudiksvall, men som föredrar att vara
anonym.

Det finns så många stunder som när det ges tillfälle
att ”slå död” på s k överbliven tid men samtidigt
känna värdet av det man åstadkommer genom att
sticka dockkläder.
Så länge jag orkar och får tillgång till garn kommer
jag att fortsätta är den anonyma kvinnans slutord.
Dessa två exempel kan väl sammanfattas i den sång
som en sångare sjunger nämligen ”gör det lilla du
kan gör det villigt och glatt”…
Dessa exempel är bara några av alla dem som på ett
eller annat sätt hjälper till i biståndsarbetet. Jag vill
om möjligt återkomma med flera berättelser om och
kring det arbete som så många andra också utför i
exempelvis loppisverksamheten och mycket annat
av praktiskt arbete
Alla behövs vi för att kunna hjälpa behövanden i vår
omvärld och inte minst i dessa svåra ekonomiska
tider

Vackra festkläder för dockor som kommer att
överlämnas till fattiga barn vi hjälper i Lettland

Arnold Norberg
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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. Och 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 så kan du se
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem.

Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Carl Arne Westin, Hudiksvall
Astrid Nordin, Delsbo
Erik Teodorsson, Edsbyn
Peo Magnusson, Hudiksvall
Ingegerd Blomquist, Hudiksvall

CD-skiva
På kryss med Lisa
På kryss med Lisa
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

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!

Ge ditt namn till en OASEN-stuga!
På den rekreations- och lägergård i Lettland vi är med att projektera, behövs mycket
kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att göra en
bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång tid
framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med att ge namn till stugorna!
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle
att ge ett namn till en av lägergårdens stugor.
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att
uppmärksammas lång tid framöver av de som kommer att bo några dagar för
rekreation i dessa stugor.

Mera information finns på www.htli.org/oasen

Tänk på de fattiga när du
upprättar ditt testamente.
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Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den 1 februari 2010 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De tre första vinnarna belönas med
Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
eller ett nummer av korsordstidningen.
“På Kryss med Lisa”
(markera vilket du önskar)

□
□

De två efterföljande vinnarna får två Trisslotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bjuråker Tel. 0653-20250
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Elsa Olofsson Bjuråker, som fyllt 65 år
——
Tage Westrin, Hudiksvall, som fyllt 80 år
——
Bernt Eriksson, Hudiksvall, som fyllt 75 år
——
Christina (Tina) Hammarstrand, Sundsvall, som fyllt 60 år
——
Mats Collin, Hudiksvall som fyllt 50 år
——
Inger Bolén, Tierp, som fyllt 60 år

Evert Hallström, Hudiksvall
Anna Sjöberg, Hudiksvall
Anna-Maja Olsson, Bollnäs
Elisabeth Björklin, Herrljunga
Karl-Gustaf Andersson, Hudiksvall
Sune Persson, Surahammar
Rut Andersson, Nor, Järvsö
George Dehlin, Hudiksvall
Ingrid Pettersson, Leksand
Gunnar Blom, Hudiksvall
Gun Sundin, Hudiksvall
Greta Brodin, Hudiksvall

——
Solveig Hillgren, Karlholmsbruk,
som fyllt 70år

Följ med på vår buss och
båtresa till Lettland
den 1-7 maj 2010.
Vi kommer att besöka Riga
under 2 dagar, Daugavpils
samt intressanta besök i lettlandsbygder och
dess befolkning.
En intressant och annorlunda resa där ni på
plats får se hur bistånd från Sverige används
på bästa sätt.
För mer info kontakta 0650-16328 eller
070-2968022, Bigitta Norberg.

Vi vill framföra ett stort TACK för
samarbetet under 2009.
Tack för alla kläder och prylar som vi
kunnat skicka till behövande.
Tack för alla fraktbidrag som gjort
det möjligt att nå fram till de fattiga.
Tack för alla faddrar för stöd som
förändrat de fattigas livssituation.
Tack alla ni som troget deltagit i det
praktiska arbetet med klädsortering,
lastning och transporter.
Styrelsen

Du som vill uppmärksamma någon på
födelsdag, brölloppsdag eller av annan
anledning och samtidigt göra en insats för
de fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt
arbete. Vi utfärdar ett vackert gåvobrev till
jubilaren och ett tackkort till givaren.
Om du i stället för blommor, vill skicka en
minnesgåva som en sista hälsning till
någon som fått sluta sina dagar, utfärdar vi
ett vackert gåvobrev som ett sista minne
från givaren.
Ring Renée på 0650-17300
eller email till renee@htli.org

Du kan även bli stödmedlem utan personligt ansvar
Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger
per år och stöder därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen annan lön, än den
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi
möter när vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 90 01 15-7.
Med Din hjälp når vi ända fram!
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Vi arbetar nu i
Rumänien, E t i o p i e n ,
Lettland och Ryssland
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 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 har en ovärdig
situation. Många har ingen pension
alls, andra har en mycket låg
pension. Här får du möjlighet att
hjälpa en äldre till en värdig tillvaro
efter ett lång strävsamt liv. För c:a
150kr/mån kan livet bli lättare för en
äldre person.
Vi har även fadderprogam som

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 eller
någon annan form av ersättning
för den tid man lägger ner i detta
arbete. Ersättningen består i
gengäld av glädjen över den
tacksamhet man möter hos de
människor som får hjälp. Vi

stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns det
ingen möjlighet att studera på grund
av den ekonomiska situationen.
Och utbildning är alltid det bästa
botemedlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig situation
om de inte får riktiga jobb. Risk finns
att de hamnar i trafficking och
prostitution. När hungern blir allt för
stor gör man vad som helst för att få
mat att äta.
För 250-350 kr/månad kan du hjälpa
en student att studera på universitet.
En sådan utbildning bäddar för ett
bra jobb. I vårt system kan man även
dela på fadderskapet, så att flera kan
dela på hjälpen för t.ex. en student.
Ta ett fadderbarn, och varför inte ett
barn i samma ålder som någon i din

arbetar helt utan mellanhänder med
bästa möjliga effektivitet.
Vi har egna kontaktorganisationer i
de länder vi arbetar. Dessa
organisationer vet bäst vilka behov
som finns, och vi förser dem med
nödvändiga resurser för att gå ut i
samhället och möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje
fadder möjlig-het till direktkontakt
med de familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via Internet och
100% av fadderpengarna går till
fadderprogrammet
på
den ort vi arbetar. Av
inbetalda medel går 95%
till barnet och 5% till
omkostnader för de
medarbetare som åker ut
till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bätt-re
liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av
uppgifter. Vi behöver
medhjälpare
för att

familj.
Om du är mormor eller morfar, farmor
eller farfar, då kan du ge ett fadderbarn
till dina barnbarn. Det kan bli intressant
att utbyta brev och kanske besök i
framtiden.

Hjälp en äldre till ett bättre liv.
Hjälp en student att få en god
utbildning.
Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer
information eller
ring 0650-560107 /
Allan Widarsson, eller
ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

stärka insamlingen av pengar för
att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för
att kunna skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi
försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta
helt utifrån sina egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och organisatörer med
goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar
styrelsearbete, att skriva brev,
reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan
kontakta företag för annonser och
sponsring.

Välkommen som
medarbetare!.
Stöd vårt arbete med en
gåva till pg 90 01 15-7

Vi har 90-konto och omfattas
därför av SFI:s kontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

