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Ja, så har då
sommaren passerat. För de
flesta har nog sommaren varit
ganska bra och passerat som
en normal sommar.
Men för 33 gruvarbetare blev
inte sommaren som de hade
tänkt sig. Gruvan i Chile rasade
samman och 33 gruvarbetare
satt fast på 700 meters djup.
Livet växlade mellan hopp och
förtvivlan både för männen i
gruvan och de anhöriga. De var
helt helt utlämnade till vad
räddningsledningen kunde
göra. Själva var de helt utan
möjlighet att påverka utgången.
Men medan de väntade fick de
vara med att göra sitt bästa
genom att skyffla undan de
stenmassor som rasade ned
från den borr som långsamt
arbetade sig ned i djupet för att
sedan bli deras räddning.
Den av gruvarbetarna som
ansvarade för de dagliga
andakterna, berättade när han
kom upp ur djupet och befriats
från jordens grepp, att han
hade mött både Satan och Gud
där nere.
Är man instängd 700 meter ned
i en gruva, under två månader
och utan väg tillbaka, utsätts
tron på räddning för prövning.
Ibland var hoppet stort.
Däremellan segrade förtvivlan
och dödsångest.
Jag hade möjlighet att följa hela
räddningsarbetet genom TV1:s
kamera som var uppställd på
plats och kontinuerligt sände
hela förloppet via Internet.
Jag tyckte det var fantastiskt
att Chiles president Sebastián
Piñera var närvarande under
hela räddningsarbetet. Ända
från det att första kapseln
sändes ned i djupet, tills den
sista arbetaren kommit upp till
friheten, stod han där och
välkomnade dem till friheten.
Det som grep mig mest var
presidentens engagemang när
han mötte varje man som klev
ur räddningskapseln med en
stor kram. Det var äkta glädje
som utstrålade från presidentens ansikte.
Det som ytterligare höjde
presidentens anseende i mina
ögon var när han höll presskonferens för 2000 journalister
från världens alla hörn och
bekände sin ödmjukhet genom
att proklamera:
- Vi ska tacka Gud för att det

gått så här bra!.
Det var ingen självklarhet att de
skulle lyckas. Till saken hör att
stora massor av Chiles folk
hade burit dessa stackars män i
sina böner under månader.
Jag funderade på huruvida vår
statsmiminster skulle ha tagit
sig tid att möta ett gäng
gruvarbetare i Malmberget om
det skulle ha varit en motsvarande olycka där.
Skulle han ha kunnat utstråla
en sådan äkta glädje över de
som räddats?
Jag får en känsla av att den
mänskliga omsorgen om
varandra har avtrubbats här i
Sverige och ersatts av en
politisk korrekthet som säger
att vi helst inte ska engagera
oss i andras problem.
På ett sätt liknar detta gruvdrama vårt engagemang för de
fattiga.
De fattiga gör allt som står i
deras makt för att överleva,
men är ändå beroende av en
yttre hjälp som ger dem
möjlighet att komma upp ur
fattigdomens ofrivilliga fängelse. Medan de väntar på att
någon ska komma med hjälp
försöker de “skyffla” sådant
som hindrar dem att utvecklas.
Alla som fått vara med att
hjälpa de fattiga har upplevt
glädjen av att se hur tacksamma de blir över att någon
bryr sig.
Särskilt stor blir glädjen när vi
fått möjlighet att ge någon en
utbildning som öppnar för ett
bra arbete. Då vet vi att de är
räddade från fattigdom. Då
känns det så meningsfullt att
man helt enkelt vill kunna
hjälpa fler.
Och ju fler fattiga man möter
desto mer upplever man
behovet av att hjälpa.
Låt oss tänka på
de fattiga medan
vi själva unnar
oss en
riktigt
God Jul!
Allan
Widarsson
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Gör ett litet besök på
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vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.
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Mottagning av kläder vid
NorstaDepån
Öppet torsd. 14-19, samt lörd 10-14
Vi behöver ett fraktbidrag med 40kr/säck eller 20 kr/bananlåda.
I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

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

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800
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Aktiviteter och leveranser

2010

Ton Stat.Värde
Totalt för 2010 67,5

2,288 milj

Sept - 10

Diverse möbler och Sjukhusutrustning till Lettland

6

173.000

Sept - 10

Kläder till Petrozavodsk med rysk tradare

14

350.000

Aug - 10

Sjukhusutrustning till Balvi, Lettland med buss och släp

7

245.000

Juni - 10

Sjukhusutrustning till Plavinas, Lettland med lastbil

8

200.000

Maj - 10

Kläder m.m till Daugavpils och Gulbene med buss

1,5

38.000

Maj - 10

Sjukhusutrustning till Balvi, Lettland med buss och släp

7

245.000

April - 10

Kläder till Vitryssland

15

375.000

Jan - 10

Kläder och möbler med lastbil

7

175.000

Hjälp Till Liv International är en ideell hjälporganisation med bas i Hudiksvall och vårt ändamål är
att ge humanitär och andlig hjälp till nödlidande
medmänniskor i främst Lettland, Rumänien,
Ryssland och Etiopien. Verksamheten startade
1991 och har vuxit efterhand och vi beräknar att i
år nå en omsättning på

Vi söker nu en

LEDARE MED STORT HJÄRTA
som är beredd att på ideell basis, kanske på deltid, ta ledaransvaret för vår

verksamhet, som i huvudsak utgörs av: Fadderverksamhet , Secondhand-

försäljning, Biståndsprojekt av olika slag i respektive land, Insamling av
kläder, skor, sjukhusutrustning, datorer etc.

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

Vi är ett engagerat gäng som helt ideellt driver verksamheten, men vi ser nu att
vi behöver en ledande kraft som kan få organisationen att ytterligare lyfta, då
hjälpbehovet i våra utvalda länder är enormt.
Du som har läst så här långt, har ett genuint intresse av att få hjälpa nödlidande
medmänniskor och har en bakgrund inom arbetsledning/företagsledning, har
naturligtvis nu ett antal frågor kring verksamheten och ledarjobbet och är
hjärtligt välkommen att kontakta vår styrelseordförande Allan Widarsson,
0650 – 56 01 07, eller vice ordförande Jan-Olof Bäck, 070 – 524 08 02, så får vi
informera mera.
Välkommen att höra av dig!

Hjälp Till Liv International
Garluö 216, 824 93 HUDIKSVALL info@htli.org

www.htli.org

Besök vår nya secondhandbutik / café
vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Ljusdal

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

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar
något du länge sökt efter. Samtidigt får Du tillfälle att
sitta ned och samtala över en kopp kaffe med dopp.
Öppet varje måndag-fredag 10-16
och lördagar 10-14.

Välkommen!
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I förra numret av NyhetsForum
berättade vi om Oksanas svåra
situation med alla sin barn i den
trånga bostaden.
Vi berättade att hon behövde en
soffa som är lätt att bädda i det lilla
rummet de förfogar över. Den
frågan har lösts genom att faddrarna har ställt upp med en
extragåva.
Men helt nyligen fick vi besked om
att hennes kyl/frys havererat och
all mat, det lilla som fanns, blev
förstörd. Vi kommer därför att ta
med ett kylskåp till henne vid
“julklappsresan” i slutet av
november.
Hon har fram till nu kämpat hårt
med att sälja grönsaker på
marknaden, men nu när säsongen är över har hon inget arbete
alls.
Oksana är ju en typisk ung kvinna
från arbetarklassen och i det nya

EU-samhället finns det
inga bra jobb för
henne, hur duktig hon
än är. Idag tittar man
mer på diplom och
examen, när man anställer folk, än arbetsförmåga.
Tyvärr finns det många människor, främst
kvinnor, i samma situation i det nya Europa.
Det är ju inte heller så
lätt att skaffa sig en
utbildning när man är
ensamstående med fyra små
barn.
Utbildning är bästa medicinen mot
fattigdom, och vi inser allt mer hur
viktigt det är att hjälpa ungdomarna till en bra utbildning.
Men Oksana är mycket tacksam
för det stöd hon får från faddrarna.
Det är hennes livförsäkring.

Oksana är ändå hoppfull och
vägrar ge upp för sina barns skull.
I det avseendet är hon ett föredöme.
Vi kommer att följa hennes öde
och göra vad vi kan för att trygga
hennes familjs framtid.
Allan Widarsson

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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Ett av de svåraste problemen under
2010-talet är fattigdomen. Att EU
beslutade att 2010 är Europeiska
året för bekämpning av fattigdom
och social utestängning är väl känt.
Det viktigaste budskapet i år är att
fattigdom är oacceptabel och vi
verkligen måste göra något för att
motverka det.
Den mest smärtsamma fattigdomen
är barnens fattigdom. Enligt statistiken finns i EU runt 2,2 miljoner barn
och av dem är ca 430 000 mycket
fattiga.
Min artikel handlar om två små
pojkar i en mycket fattig familj. De
bor i en liten by och har det väldigt
svårt. Den äldre pojken Ferenc är 9
år gammal och han reser varje dag
Foto Fadderrådet Reghin
15 km till närmaste skola. Han är en
mycket glad liten pojke och i hans
mörka ögon kan vi se barndomens
Trots fattigdomen är familjen lyckligt lottad som har ett hus att bo i.
oskuld.
När han var mycket liten drabbades Men när vintern kommer blir det kostsamt att köpa ved eller gas för att
han av en olycka. Han fick en värma huset. Ofta värmer man bara ett rum av ekonomiska orsaker.
hjärnskakning och han behöver
fortfarande behandling varje månad.
Närmaste sjukhus ligger 50 km bort
och det är svårt för familjen att ta sig
dit.
Den yngre pojken Arpad är 5 år
gammal och han är på dagis. Han är
också en glad liten pojke, som trots
sina unga år hjälper till hemma.
Modern är 40 år gammal och arbetslös, fadern är 70 år gammal, pensionerad p.g.a. sjukdom. Han levde
ensam länge innan han lärde känna
sin hustru Maria och de gifte sig. De
har ett mycket litet hus, med två små
rum, de har även några höns och en
hund.
Peter Müller sade: "Om vi gör något
med kärlek, tänker vi inte på våra
ansträngningar. Kärlek ger oss
mycket energi, och gör oss till
outtröttliga människor.”
Foto Fadderrådet Reghin

KATALIN HORVÁTH,
Reghin
Rumänien

Hela familjen. Pappan är pensionerad och mamman arbetslös. Vi söker
nu faddrar till familjens två pojkar.

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

Vill även ditt företag vara med
att annonsera i vår tidning eller
göra en direktsponsring?
Kontakta Janne Bäck
på 070 5240802
eller janne@htli.org

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
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Både gamla och nya kunder har
hittat till Hjälp Till Liv Internationals
nya Café och Sekondhandbutik
som öppnade i september på
Hamngatan. Det första man
lägger märke till när man kommer
in i affären är det goda fikabrödet
och de läckra smörgåsarna till
mycket behagliga priser. Allt är
hembakat och det är svårt att
motstå frestelsen att ta sig en fika
intygar de gäster jag talade med.
Den dag jag var där serverades
hälsingsk ostkaka med saftsås.
Det var fantastiskt gott!
Längre in i den ljusa butiken dignar
hyllorna av allt från vaser till
hemstickade sockar. Allt är skänkt
och det går att göra riktiga fynd
här. Birgitta Norberg som förestår
butiken säger att det som fortast
går åt är glas från den nedlagda
glashyttan som låg strax utanför
Hudiksvall men även antikviteter
som ibland skänks hit försvinner
fort. En del kunder kommer
regelbundet och nosar av hyllorna
andra är mer spontana gäster.

Välkommen in! , hälsar butiksanvarige Birgitta Norberg, medan
hon visar upp en gammal klenod som finns till salu.

Ett femtontal frivilliga medarbetare
och praktikanter gör att butiken
kan vara öppen varje vardag.
Dagskassornas storlek varierar
naturligtvis men som ett genomsnitt kan man räkna med 15002000 kr/dag. Överskottet från
försäljningen går till bland annat
Lettland, där det finns ett stort
hjälpbehov enligt Birgitta. Hon
säger vidare att alla gåvor är
välkomna och ser gärna fler
kaffegäster runt borden.

Text och bild,
Marianne Ersson
Hembakat och gott!
10

Är det rätt mönster?
Modig prissättning!

Även i år blir det vinter.

Hur mailar man på en sån här?
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VAD SKALL VÅR NYA SECONDHANDBUTIK/CAFÉ HETA?
Tänk till och sänd in Ditt förslag
på namn till nedanstående
adress. Alla inkomna förslag
kommer att behandlas i vår
styrelse som sedan beslutar om
namnet. Den person som har sänt
in det namn som väljs kommer att
belönas med
en Trisslott!
Välkommen med ditt förslag som
vi vill ha senast 2010-12-15 till
Hjälp Till Liv International
Garluö 216,

Dessa strumpor är stickade av fattiga Lettiska
pensionärer som kommit tillsammans på syjunta
för att tillverka något som kan hjälpa för att
överleva ännu en vinter. Inkomsten från strumporna skickas i sin helhet till producenterna i
Lettland

11
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Utvecklingskonferenser är en
viktig del i utvecklingen av
fadderarbetet. Då får alla våra
fadderråd från de olika länderna
tillfälle att träffas och diskutera
viktiga frågor. Många deltagare
har inte träffats förut och det är
värdefullt för dem att få lära
känna andra som arbetar i
samma organisation fast på olika
platser i världen.
Denna gång förlades
konferensen i Gulbene i Lettland
i de lokaler vi har byggt för
gatubarnsverksamheten.
Rutinerna vid våra seminarier är
att alla medarbetare i värdlandet
ska ges tillfälle att närvara.
Dessutom inbjuder vi ofta
intresserade personer som har
visat intresse för vårt arbete för
att få möjlighet att utvärdera en
eventuell framtida delaktighet i
arbetet.

Denna gång deltog
representanter från både
Vitryssland och Litauen.
Alla var mycket nöjda med
resultatet av seminariets frågor
och uppgifter.
En av många frågor vi tog upp
var t.ex. hur vi kan förbättra
kommunikationen mellan faddrar
och fadderfamiljerna. Det är en
fråga vi i Sverige upplevt som
viktig, då många faddrar känner
sig besvikna över att de inte får
svar på sina brev till
fadderbarnen.
Resultatat av dessa diskussioner
blev att fadderråden i allt större
utsträckning ska försöka förmå
familjerna att komma över
rädslan eller blygsamheten som
tycks vara ett hinder för
kommunikation.
Ett annat bra förslag som kom
upp på agendan var t involvera

fadderrådens möjlighet att
involvera lediga och kunniga
lokala yrkesmän i arbetet. Dessa
skulle kunna vara en hjälpande
hand till familjer som behöver
hjälp med reparationer på sina
bostäder men som har för svag
ekonomi för att själva kunna
göra något åt saken.
Många såg detta mycket
realiserbart och vi hoppas att
något av fadderråden snart kan
presentera ett första exempel på
denna tjänst för de fattiga.
Fadderådens uppgift blir då inte
bara en administrativ tjänst utan i
högsta grad praktisk.
Ännu en fråga som debatterades
var hur vi ska hantera familjer
som helt plötsligt bara försvinner
utan att meddela på något sätt.
Vi har haft några sådan fall både
i Rumänien och Lettland. Vi har
ju kontrakt med familjen där de

Foto Allan Widarsson
Här på går kreativa diskussioner med några av de deltagande vid fadderådsseminariet.
Från vänster i förgrunden: Ivans Najdjonok, Hudiksvall Sverige, Inguna Jansson, Zilupe Lettland, Iluta
Kokorevica, Giulbne Lettland, Vija Botcka, Gulbene Lettland, Arnis Jansson, Zilupe Lettland
i bagrunden från vänster skymtar Fjodor Maciks, Riga Lettland, Viktorija Ficora, Gulbene Lettland samt
längst til höger Maria Shirokiy, Bratsk, Ryssland
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förbinder sig att meddela till
fadderrådet varje förändring som
kan på verka familjens
ekonomiska situation. I den
ekonomiska turbulens som varit
de sista åren har många familjer
blivit desperata och därför sålt
allt de ägt för att åka utomlands i
hopp om att få ett bra jobb. Men
tyvärr händer det alltför ofta att
de kommer tillbaka hem efter
bara några månader ännu
fattigare än de var när de
lämnade landet. För dem är det
naturligvis ännu viktigare att det
finns fadderstöd.
Det har hänt flera gånger att
fadderråden tagit ut månadens
pengar för överlämnande till
familjen men inte fått kontakt
med dem under flera månader.
I något fall när vi har fått
bekräftat via grannar eller
släktingar att de flyttat
utomlands, har vi behövt sätta
tillbaka pengarna till fadderns
konto.
Det svåra är att veta om familjen
helt plötsligt hör av sig och
förklarar att de nu behöver sitt
bidrag. Då är det ju bra om
pengarna finns tillgängliga.
Fadderverksamhetens syfte är ju
att ge familjerna ett bättre
levnadsförhållande men det
kräver ju att de är nåbara.
För de familjer som vi vet
avflyttat till utlandet har vi därför
avslutat fadderskapet och
erbjudit faddrarna andra barn.
Nästa fadderådsseminarium blir
2012 i Reghin, Rumänien, då
alla de som betjänar
fadderråden där får tillfälle att
vara med.
Det är viktigt att alla ländernas
medarbetare får djupare insyn i
det arbete de står i. De besitter
även värdefulla erfarenheter som
andra bör få del av.

Foto Allan Widarsson
Här är de särskilt inbjudna gästerna från Litauen som är mycket
intresserad att få komma med i fadderverksamheten. Det finns många
oerhört fattiga familjer i deras arbetsområde.
Från vänster : Virgis , Ivan Tur, Vilnius samt Gintaras Vebras, Vilnius i
livligt samtal om möjligheter att hjälp de fattiga.

Foto Natalja Porosina

Mitt under pågående konferens smög några av gatubarnen in för att få
lite mat.

Det finns ett 30-tal barn på listan som väntar på fadder. Behoven är gränslösa. Många väntar på
att få komma med på listan. Finanskrisen har gjort många arbetslösa.
Vanliga pensionärer har inte tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte få 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!---13

Sundsvall Tel. 060 - 14 04 00
Hudiksvall Tel. 0650 - 170 00
Bollnäs

Tel. 0278 - 243 00

Östersund Tel. 063 - 13 04 90
www. tfservice.se

Laponia
Konsult AB
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

bothnia.invest@kiruna.nu
DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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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

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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Första gången jag kom i kontakt
med Lettlandshjälpen var för
några år sedan, då jag tillfrågades av vännen Evald Jonneryd
om jag kunde tänka mig att hjälpa
till med hämtning av två hundra
madrasser på ett militärförråd
utanför Jönköping. Hämtades
inte dessa omgående, skulle de
brännas, vilket hade varit tragiskt.
Kyrkans sommarhem utanför
Daugavplils i östra Lettland
behövde just madrasser. Med
hjälp av en annan av mina goda
vänner blev det flera turer med bil
och släp för att hämta denna
välkomna gåva. Nu hade också
mitt intresse för fortsatt medverkan i Hjälp Till Livs Internationals
“Lettlandshjälpen” väckts.
Uppmuntrad blev jag naturligtvis
även av min gode granne och vän
Hans Pettersson, som redan
brann för den här verksamheten
och vars tekniska kunnande har
varit till ovärderlig hjälp, bl.a. när
det har gällt "sista-minutenservice"på den lastbil, som
införskaffats enkom för hjälpsändningsarbetet. Även Hans
hade varit i Lettland och kunde ge
mig en föraning om vad som
väntade.
Nyligen hemkommen från min
andra resa till Lettland, kan jag
åter igen konstatera vilken
förmån och fantastiskt privilegium
det är, att på ort och ställe få möta
den glädje och tacksamhet, som
ett långt och intensivt insamlingsarbete har inneburit. Det blir,
liksom man populärt brukar säga,
"grädden på moset. Själva resan
och överlämnandet av insamlade
gåvor utgör ju det minsta arbetet i
hela processen, men bjuder ändå
den största belöningen.
En belöning, som jag skulle
önska att många fler finge uppleva. Stärkt blir man ju också i det
fortsatta arbetet på hemmaplan.
Själv aktiv i vår lilla Röda Korskrets (Finnekumla) under snart
trettio år och med begynnande
tvivel p.g.a. den senaste tidens
turbulens, har jag nu äntligen fått
möjligheten att med egna ögon se
att hjälp kommer dit den ska och
till just de människor, som bäst

behöver den. Detta är naturligtvis
oändligt betydelsefullt när man
skall övertyga presumtiva givare
om det riktiga i att stödja just vårt
arbete med hjälp till Lettland.
Ingen skall behöva tvivla på att
deras gåvor skall hamna där det
är tänkt. Det är också fantastiskt
att få uppleva hur gärna man vill
hjälpa till, bara man får situation
och behov beskrivet för sig. Att
hjälpbehovet är så stort hos ett
folk, så nära oss, är det nog inte
många som förstår. Det gjorde jag
själv inte heller förrän i samband
med mitt första besök i Lettland.
De två resor, jag själv fått ta del av
har gått till i huvudsak tre olika
mottagare. Först till Frälsningsarméns barnhem i Riga, under
ledning aven fantastisk kvinna vid
namn Ilga Lasmane och hennes
duktiga medarbetare. Vidare till
Lettlands näst största stad
Daugavpils och pingstkyrkan där
under ledning av Nikolaj
Shevshuk. Mycket av vår last,
främst kläder och skor lastades
av här, för vidare befordran till
behövande. Genom Nikolaj hade

vi, sedan vårt förra besök, fått
kontakt med ett litet sjukhus med
stort hjälpbehov i den lilla orten
PreiIi, c:a sex mil norr om
Daugavpils. Detta sjukhus leds
av en riktig entusiast vid namn
Janis Anspoks. Vid vårt första
besök på detta sjukhus föreslog
vi, så ödmjukt som möjligt, att vi
skulle få en "önskelista" med oss
hem, inte för att de skulle känna
sig som tiggare, utan för att vi
skulle kunna optimera insamlingsarbetet och därmed komma
med sådant som verkligen
behövs och inte med onödiga
gåvor, som bara tar utrymme i
onödan och kostar transportpengar. En sådan fick vi också
och huvuddelen av vår last var
just sådant, som behövdes på
detta lilla sjukhus. Åter igen fick vi
njuta glädjen av att vår last kom
direkt till nytta.
Janis och hans duktiga engelsktalande dotter (perfekt tolk) tog väl
hand om oss och visade sevärdheter i omgivningen. Idén med
önske/behovslista hade vi även
applicerat på Ilga i Riga, så även
till henne hade vi med oss mycket
av det som behövdes just nu.
En sådan här resa till Lettland tt

Foto Göran Fahlström
Evald Jonneryd har svårt att få med eget bagage när bilen är lastad.
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förutsätter, som sagt var, en massa
förarbete och många är de företagare som generöst skänker nya fina
produkter, privatpersoner som
delar med sig av både begagnat
och nytt och sist men inte minst, alla
de som i det tysta ställer upp och
tvättar, lagar och packar kläder då
dessa inte är nya. Många hjälper till
med insamling, hämtning osv.
Någon ser till att den lastbil vi skall
färdas i, är i så pass bra skick, att en
sådan här resa över huvud taget
skall vara möjlig. Ja många är de
krafter, som i det tysta, gör detta
hjälparbete möjligt, Som en försvinnande liten kugge i detta fantastiska
maskineri, känner jag mig ytterst
tacksam att få vara.
Göran Fahlström
Finnekumla / Ulricehamn
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Foto privat

Efter avlastningen vid Preili sjukhus.
Från väster: Nikolaj Schevshuk, Evald Jonneryd, Janis Anspoks
chefsläkare. I bakgrunden förrådsansvarige på sjukhuset.

E
n
f
a
n
t
a
s
t
i
s
k
s
p
e
l
k
v
ä
l
l
p
å
H
e
m
v
ä
r
n
s
g
å
r
d
e
n
i
V
ä
s
t
a
n
s
j
ö
Onsdag kväll den 27 oktober,
anordnade organisationen
Bjuråkers Centerkvinnor,
en
sedvanlig spelkväll i Hemvärnsgården i Västansjö med dragspel,
gitarr, fiol, durspel m.m. där även
några inbjudna musiker deltog.
Bengt Skarp som var kvällens
konferencier presenterade spelprogrammet med van hand. Även
en del allsång hördes. Lotterierna
med fina priser blev snabbt
slutsålda.
Det serverades härliga smörgåsar och go´bitar till kaffet och
denna kväll var det frivillig fikaavgift där alla intäkter gick oavkortat
till HTLI:s hjälparbete. Kvällens
netto blev blev hela 8000 kr. Allan
Widarsson gjorde en tillbakablick
och presenterade hjälparbetet
som på gått i snart 20 år.
Ca 150 personer var samlade till
denna mycket trivsamma kväll.

Foto Bengt Skarp

Birgitta Nilsson, Bjuråker
Foto Bengt Skarp
En fantastisk spelkväll, som anordnats av Centerorganisationen i
Bjuråker. Ett hundratal gäster var helt fascinerade av de duktiga
muskikanternas framträdande
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Genom vår kontaktorganisation
Hjälpande Händer, gick vår
senaste sändning till ett rehabiliteringscenter för barn som av
någon anledning förlorat sina
föräldrar. Vanligtvis därför att
föräldrarna har dött eller är
alkoholiserade.
Detta center tar hand om cirka
200 barn per år.
Efter rehabiliteringen adopteras
barnen ut till familjer.
Dessutom gick en del hjälp till
fattiga familjer i Prionezhskyregionen.
Alla familjerna värdesatte
hjälpen. Även socialkontoret för
detta område uttryckte sin
tacksamhet.
Ett stort tack riktades till oss. De
arbetar nu med att få dokumenten klara för ännu en full transport. Nu behöver nu vinterkläder.
Roman Gulyk / Allan Widarsson

Foto Roman Gulyk
På socialkontoret beskådar socialchefen Margarita Isaevna, tillsammans med en av socialarbetarna, en vacker duk de hittat i en av de
nyinkomna lådorna från Hudiksvall.

Foto Roman Gulyk
Från vänster: Margarita Isaevna, socialchefen i Prionezhsky regionen, tillsammans med Roman Gulyk och
Pavel Golets, båda från den ryska hjälporganisationen Hjälpande Händer. Roman har särskilda kontakter i
regeringen som ger oss tillstånd att föra in kläder till Ryssland. Utan sådana kontakter är det nära nog
omöjligt att komma in i Ryssland utan att betala skyhöga tullavgifter. Då talar vi om 250.000 kr för en bil.

18

Foto Roman Gulyk
Foto Roman Gulyk
Den här pojken är föräldralös. Hans föräldrar har
fråntagits föräldraskapet på grund av alkoholism.

Foto Roman Gulyk
Ett av rummen i rehabiliteringscentret som tar hand
om föräldralösa barn. I detta rum bor fem barn.

Den här kvinnan bor i byn Yalguba, 50 km utanför
Petrozavodsk. Hon har tre barn som även har egna
barn. Ingen av dem har något jobb. Det är en mycket
fattig familj.

Foto Roman Gulyk
Svetlana Mikhailovna, socialarbetare i Prionezhsky
regionen, beundrar de prylar som anlänt med vår
senaste last. Svetlana är ansvarig för den ekonomiska
och humanitära hjälpen.
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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.
Sture Claar, Edsbyn
Sven Erik Sundkvist, Hudiksvall
Eva Jansson, Hudiksvall
Sonja Kroon-Björgyll, Bjuråker

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmedlem utan personligt ansvar
Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger
per år och stöder därmed vår verksamhet.
Vi jobbar 100% frivilligt och får ingen annan lön, än den
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi
möter när vi kan hjälpa någon.
Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m.
Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är
villig att betala denna stödavgift. PG 90 01 15-7.
Med Din hjälp når vi ända fram!

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

Mera information finns på 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 2011 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
□ Ny
Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”
□ Två
□ trisslotter

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bjuråker Tel. 0653-20250

Djupegatan 15,
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824 50 Hudiksvall, 0650-17550
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Brudparet Birgitta Halldorf och William Larsson, Borlänge
——

Gun Kånahols, Mora, 50 år
——

Gunnar Nilsson, Hudiksvall, 80 år
——

Astrid Widarsson, Hudiksvall, 65 år
——

Signhild Eriksson, Hudiksvall, 80 år
——

Stefan Riegedal, Timrå, 60 år
——

Tage Westrin, Hudiksvall, 81 år
——

Jan-Olof Bäck, Hudiksvall, 63 år
——

Ia Liv, Hudiksvall, 70 år
——

Hans Eriksson, Harmånger, 80 år
——

Stellan Lundh, Hudiksvall, 50 år
——

Carin Lindgren, Kåge, 80 år,
——

Astrid Lek, Hudiksvall 80 år
——

Sighild Härgestam, Lycksele
Palle Lindström, Friggesund
Irma Persson, Forsbacka
Arne Ståhlborg, Stockholm
Harvey Pankratz, Minesota
Marianne Nabäck, Iggesund
Dagmar Forsberg, Näsviken
Egon Eriksson, Hudiksvall
Ingrid Lindblom, Hudiksvall
Clas-Göran Dahlqwist, Hudiksvall
Miranda Åkerlund, Hudiksvall
Janne Hägg, Hudiksvall
Märta Andersson, Gamleby
Maj Gustavsson, Skutskär
Inge Sjölander, Stöde

Ingrid Edell, Skepplanda, 60 år
— udiksvall, 65 år
Iréne Hellström—
,H
Henrik Anderss—o—n, Umeå, 90 år

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 gåvobrev till jubilaren.

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

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

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

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Exempel på fyrsidigt minnesbrev
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-post föreningsbrev

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 lever I en
ovärdig situation. Många har ingen
pension alls, andra har en mycket
låg pension. Här får du möjlighet att
hjälpa en äldre till en 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

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

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

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

eller farfar, 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 eller
ring 070-5926224
Kjell Widarsson för
Etiopien information
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, 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

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

