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I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Mottagning av kläder vid 
NorstaDepån

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   

Julbild från Internet

Så har hösten kommit och 
kölden börjar bita oss i kinder-
na. En sommar passerar fort. 
Det har nu hunnit gå tjugo år 
sedan vi körde första lasset  
med hjälp till Rumänien. 
Vi hade samlat kläder, skor, 
hushållsprylar och ett och 
annat kylskåp under hela våren 
och sommaren. I oktober skulle 
första resan gå. Vi var alla helt 
utan erfarenhet vad gällde 
internationella transporter. 
 Vi gjorde ett streck på ett 
papper för varje sort av kartong 
vi lastade, om det var barn eller 
vuxenkläder, osv. När vi kom till 
Sassnitz i forna Östtyskland 
skulle detta papper visa sig var 
mycket värdefullt. Där måste vi 
nämligen skriva en transithand-
ling som skulle innehålla 
information om vad vi hade i 
lasten. 
Vi hade tre fordon, en lastbil 
och två bussar, varav en med 
släp. Totalt hade vi ca 20 ton 
material med på denna resa. 
Efter cirka tre dagars svängan-
de och växlande efter de 
serpentinvägar som ibland 
hade lutningar på upp till 18 %, 
anlände vi till Reghin. Staden 
Reghin ligger belägen ca 400 
meter upp på bergskedjan 
Karpaterna och har cirka  
40.000 invånare. 
Där mötte vi pastor Dumetru, 
som var vår officiella mottaga-
re. Dumetru hade ordnat med 
flera platser där vi skulle få dela 
ut hjälpen direkt till folket. Det 
var gripande att se hur fattiga 
de var. Vilka enorma behov de 
hade. Lika gripande var det att 
se glädjen de uppvisade när de 
fick en kartong med kläder i 
passande storlekar. 
När vi några dagar senare 
återvände mot Sverige var vi 
alla överens om att vi skulle 
behöva komma tillbaka igen 
snarast möjligt. Men att vi tjugo 
år senare fortfarade skulle köra 
hjälp till Rumäninen, det hade 
vi ingen aning om. 
Man kan tycka att ett land efter 
tjugo års frihet skulle vara i ett 
bättre skick och att fattigdomen 
skulle vara utrotad. Men det 
fungerar inte så. Det finns idag 
människor i Reghin som har det 
ganska bra. De har jobb och 
bra utbildning. Men fortfarande 
finns miljoner fattiga som inte 
har mat för dagen. De har heller 
inte utbildning och följdaktligen 

De behöver fortfarande hjälp.
Detta fick jag bevis för när min 
fru Astrid och jag för ett par 
veckor sedan tog färjan över till 
Island för att gifta bort vårt 
äldsta barnbarn Där på båten 
träffade vi en man som kört 
hjälp till Rumänien i tjugotvå år. 
Han kom från lilla Färöarna. 
Där bor bara 48.000 människor 
och de har uppenbarligen 
hjärtat på rätt ställe. Denne 
man körde en buss med plats 
för 16 ton kläder. Folk som 
kände hans engagemang för 
de fattiga gav honom en miljon 
kronor så han kunde köpa en 
ny buss. Nu kör han denna resa 
cirka sju gånger per år. Denna 
lilla ögrupp mitt ute i Nordsjön 
förmår alltså skicka drygt 110 
ton kläder varje år. Det kan bara 
betyda en sak; de bryr sig om 
sin nästa.
Statistiken säger att endast 7 % 
av kläderna i Sverige återan-
vänds. Så hemligheten med 
Färöarnas biståndsförmåga 
måste ligga i att de först och 
främst tänker på de fattiga och 
inte kastar användbara saker. 
Dessutom var han inte ensam 
denne man. Jag såg även två 
minibussar på väg i samma 
ärende. 
När jag på vägen hem från 
Island studerade turistbroschy-
ren läste jag att så gott som 
hela befolkningen är kristen. 
När jag läste detta mindes jag 
en bok jag läste för en liten tid 
sedan. Det var en levnads-
skildring av en ung man från 
Färöarna och livet där ute på 
Nordsjön. Alla på ön var 
beroende av fisket i Nordsjön. 
Alla på ön hade även någon 
anhörig de förlorat i Nordsjöns 
vredgade vågor. Men de hade 
även ett unikt gemensamt 
ansvar för varandra. När någon 
drabbades av olycka och en 
familjeförsörjare omkommit i 
vågorna, fanns en otrolig 
omsorg, hjälpsamhet och 
gemenskap mellan familjerna.  
Jag tror att denna anda lever 
kvar och öfolkets speciella 
omsorg om varandra sträcker 
sig ända  ut till de fattiga i öst. 
Vi behöver kanske stärka vår 
omsorg om varan-
dra och inte låta 
välfärden dölja 
våra behov av 
kärlek, omsorg och 
gemenskap.  

Allan  Widarsson
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Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom



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

Gävle Tel 026 - 54 59 00
Söderhamn Tel 0270 - 737 20
Hudiksvall Tel 0650 - 54 83 00
Ljusdal Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

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 10-17 

och lördagar  11-14. 

Välkommen!

Hjälp Till Liv International
 firar tjugo år!

Varmt välkommen!

Den 9 november 2012 håller vi vår 
jubileumsfest i Kulturhuset i Hudiksvall. 

Samtidigt blir denna gala den 15:e musikgalan 
som Birgitta Norberg håller till  förmån för de 
fattiga barnen i Lettland, ett angeläget arbete 

som vi idag bedriver gemensamt.  

Vi börjar redan kl 18.00 med boksläpparfest, 
då Allan Widarsson signerar sin bok 

“Händelser på vägen”.  Boken handlar om 
händelser allt ifrån uppväxten till händelser 

som inträffat under de tjugo åren som passerat 
och han  organiserat hundratals hjälpresor för 
Hjälp Till Liv Internationals räkning, i syfte att 

hjälpa de fattiga till ett bättre liv.    

Klockan 19.00 startar programmet med mycket 
varierande sång och musik.  

Biljetter säljs vid entrén.



Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820

Kerstin Löjdström .................. 0650-96830

Ingrid Mattson ....................... 0650-96875

Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175

Bästa lösningar inom takreparationer, 

fasadrenoveringar, husdräneringar samt 

mycket annat. 

 Kontakta  HälsinTjänst för offert 

www.intjanst.nu  eller  tel.  0767860217



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17



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

Däckab i Delsbo
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

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall 0650-144 10     Sundsvall 060-12 91 00 

Gävle 026-65 48 10           Östersund 063-13 14 80 

Örnsköldsvik 0660-129 10

info@johans.se           www.johans.se



Nu är det dags igen att tänka på Julresorna till 
Fadderfamiljerna.

I år får du endast skicka

EN BANANLÅDA PER BARN, 
STUDENT ELLER ÄLDRE.

Vi ber er respektera detta.
Vi behöver också ha plats för att kunna skicka 

gåvor till dem som inte har någon fadder.
En bananlåda kostar som förut 200 kr i fraktavgift.
Den kan lämnas på Omtanken eller i Norstadepån 

på våra öppettider torsdagar och lördagar.
Lådan måste vara TYDLIGT märkt med BÅDE 

land, mottagare och avsändare.
200 kr kan betalas kontant vid avlämnandet

eller sättas in på vårt plusgirokonto 900115-7.

SISTA INLÄMNINGSDAG ÄR
TISDAG DEN 20 NOVEMBER!!!!

Vid ev frågor ring Astrid 0650-560107 eller Renée 0650-17300
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Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

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

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
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Reportage

Ett gäng med  glada damer från Bosvedjans bostads-
område i Sundsvall samlas var tisdag till gemenskap 
och fika. Samtidigt gör de en välgärning genom att 
sticka strumpor, tröjor, mössor, halsdukar och filtar, ja 
allt som kan stickas.
De har tidigare skickat till ett kommunalt barnhem i 
Lettland, men barnhemmet behöver inte längre deras 
hjälp. 
Genom vår insamlingsdepå i Timrå fick de kontakt 
med vår medarbetare Birgit Westberg, som sedan har 
träffat dem vid ett par tillfällen för att informera om våra 
arbetsområden.   

De har nu beslutat att skicka sina alster till våra projekt 
i Ryssland bland annat till barnfängelset i 
Petrozavodsk.
De vill fortsätta att träffas och skicka sina arbeten till 
våra projekt.
Vi vill tacka dem för deras engagemang och 
lyckönska dem i deras framtida arbete. 
Deras insats kommer att värma många frusna barn.
Tack !   

Bild och text Birgit Westberg

Stort TACK 

Tack alla ni som fikade.

TACK 

TACK

till alla som sponsrade fikat vid vår Rumänienresa i juli.
Peter och Lars-Erik på ICA MAXI, Anders på Mickelssons Frukt och Grönt, Anders på Pappershuset
Ulrica på Cafe Bar och Helen på Erikssons Bageri.
 

Försäljningen inbringade 6623 kr.
till Eva och Anders Fagerströms karameller för godis till barnen.

 
Sist men inte minst

 till Urban Ljungberg för jordgubbar till vår butik Omtanken i sommar.

För hjälp med restaureringen av våra nya lokaler på Håstaholmen vill vi särskilt  tacka:
RABO Produkter, Hudiksvall, Fredrik Rask Åkeri, Hudiksvall, Kjell & Kiros Widarsson, Haninge samt 
JULA AB, Sundsvall.

Stort tack även till alla frivilligarbetare som gjort ett fantastiskt jobb. 

Kreativ gemenskap ger hjälp till fattiga 
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Den 9 oktober 1992 gick vår första 
transport till Rumänien. Sedan 
dess har det blivit hundratals 
resor. Med min gamla buss som 
nyss blivit pensionär och därmed 
skattebefriad, har vi kört en 
sträcka som motsvarar tio varv 
runt jorden.  Vi har transporterat 
cirka 2000 ton hjälpmaterial.  Det 
har varit sjukhusmaterial och 
sjukhusutrustningar, möbler och 
allt möjligt annat som vi svenskar 
har lämnat ifrån oss.  Ofta har vi 
kommit ända hem till de fattiga 
med  kläder och skor. 
Vi har sett nöden i alla dess 
variationer. Vi har sett pensionärer 
som helt saknat pension och varit 
utlämnade till grannen som 
kommit in med en kopp soppa. Vi 
har sett gatubarn, som kommit och 
tiggt mat därför att pappa suttit i 
fängelse och mamma legat 
hemma och varit redlöst berusad. 
Vi har sett hopplösheten hos 
ungdomar som inte vågat tro att 
det finns en bättre framtid.   
Men vi har även fått se glädjen hos 
de ungdomar som genom våra 
fadderprogram kunnat få en  
utbildning, som garanterar en 
fattigdomsfri framtid.  Vi har fått 
känna glädjen när vi fått ärliga  
kramar av anhöriga som fått hjälp 
med mat och kläder till sina sjuka 
släktingar. Vi har gripits till tårar, 
när vi sett att vår lilla insats har 
betytt så mycket för de fattiga. 
Vi vill fortsätta med att hjälpa de 
fattiga. 
Vi vill även tacka er alla som varit 
med på den långa resan och gjort 
allt detta möjligt. Många av er har 
varit med från första resan. Ert 
stöd har varit en förutsättning för 
att kunna genomföra dessa ofta 
kostsamma transporter. 
Vi hoppas att vi kan få fortsätta 
ännu en tid med att gemensamt 
sträcka ut en hjälpande hand till de 
fattiga.
Här intill finns samlat ett urval 
bilder på människor och miljöer vi 
mött under dessa år. 

Allan Widarsson 

Tjugo år har passerat sedan vårt första lass med kläder nådde Rumänien
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Tjugo år har passerat sedan vårt första lass med kläder nådde Rumänien
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En hjälparbetares livshistoria

Här är omdömen från 
några  läsare:

"Det har varit en otrolig läsning som berört 
mig både till skratt och tårar.  DU ÄR 
FANTASTISK!!!!", sagt av en imponerad 
HTLI- medarbetare.

Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson 
men denna boks huvudperson är i många 
stycken en ny och facinerande 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 uppfinningsrikdomen. 
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 Inter-
national, som visar att en människas goda 
vilja och initiativkraft kan uträtta mycket.
  En hjälparbetare ser tunga levnadsöden 
och svåra förhållanden, men en hjälp-
arbetares dag behöver inte vara tung. Visst 
får man kämpa med oförstående tull-
tjänstemän 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

Julklappstips!

Specialerbjudande för dig som inte 
tidigare är stödmedlem: 

Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor varav 
cirka 25 % av sidorna består av bilder.  

För den som själv deltagit i några av HTLI:s 
resor finns mycket att minnas och känna igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.

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

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr
Hela behållningen går till verksamheten.

  
Betalningen för boken gäller även som stödmed-
lemsavgift för 2013. Du tjänar alltså 200 kr.
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Nästa .. Zilupe i Lettland
Så här går det till när vi lastar och skickar i väg det som vänliga människor lämnat i Norsta.

Lars Prims stora 
långtradare kom  
till Norsta för att 
hämta möbler, 
sjukhussaker och 
klädsäckar för 
vidare transport 
till Zilupe den 
här gången.

Det krävs mångas hjälp för 
att klara av lastningen. Stig,  
som var lastningsansvarig, 
jobbade så han måste ta av 
sig skjortan.

Det var fullt med lådor och 
säckar på alla ställen. När 
förrådsplatserna inte räckte 
till fick även Stora salen bli 
tillfällig lagerlokal.

Alla möbler bärs först ut på gårdsplanen för att 
lastarna ska få en överblick över vad som finns. Här 
bär Kjell en av dynorna som ska med.
Ingrid och Alf lyfter upp tunga saker, som ska rullas 
upp med hjälp av elevatorn. Här är det en ny 
linoleummatta som ska läggas på ett golv 
någonstans.
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Välbehövlig kafferast med goda smörgåsar från 
Omtanken för Allan, Kjell, Edgar, 
Ingrid, Alf och Stig……………………...

…Sergej,Tolik..och Anna-Lena.

Åsa Lövgren kom så lämpligt med dessa underbara babykläder, som hon stickat och skänkte. De fick också 
följa med på resan och kommer att glädja flera babymammor.

Anna-Lena försöker sig på att dirigera  lastarna 
i långtradaren.

Nu är  tradaren full och det har blivit luftigt i 
lokalerna, men i Norsta  finns det kläder kvar, som 
får gå med nästa last längre fram i höst.

Att plocka ut allt från förråden i Norsta för att lasta en långtradare är ett tungt jobb. Ju fler man är som hjälps åt 
desto lättare är det och snabbare går det. Vi behöver fler medhjälpare dessa gånger. Kanske passar det just för dig 
någon gång. Ring Renée 0650-17300 om du kan göra en insats så får du mer information.

Text och foto Reneé Westrin

Reportage
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Tak och väggar måste borstas innan den nya färgen 
sprutas på. Färgen har sponsrats av Kjell & Kiros 
Widarsson samt JULA AB.  Erik Sjödin borstar 
väggar medan Bror Dahlberg städar tak.

I samband med vårt tjugoårsjubileum har vi äntligen 
fått nya ändamålsenliga lokaler. 
Fint kontor och rejält personalrum finns i anslutning till 
lokalen. Totalt får vi 640 kvadratmeter att fylla med fina 
secondhandprylar.   Ett fikatorg ger extra mys till 
lokalen.
Nu får vi plats med större saker som möbler, maskiner 
och allt annat som är säljbart.
 Efter den 10:e november är du väkommen med allt  
som kan säljas och omsättas till mat till de fattiga.
Ring Anna-Lena 0738444760 eller Reneé 0702138771 
för överenskommelse.

Välkommen till 
invigningsfest den 16 november  kl. 12-20 !

Håstaholmen på 

Nytt kontor och biståndsbutik

Ett stort och ändamålsenligt personalrum ligger i 
direkt anslutning till butikslokalen.

Golven har snyggats till med betong som sponsrats 
av RABO produkter AB. Från vänster Andrejs 
Alexandrovs,  Bengt Engström och Henry Knuth

Det var stor arbetstyrka när golven skulle läggas och 
fikatorget byggas.

Bengt Engström var professionell byggledare vid 
golvläggningen.  Bengt skulle komma för tre timmars  
arbetet men blev kvar i fem dagar. Ett riktigt 
mästerjobb.

Alla foton Kiros Widarsson

Vår nya butik och kontor ligger på Håstaholmen i 
Hudiksvall. Här finns även gott om parkeringsplatser 
för tillresande kunder. 
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, 
student eller äldre, får du gärna skicka en 
engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Vi har många barn på listan som 
väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut till ett 
barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem 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! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Ann-Christin Andersson, Korskrogen
Berit Edvinsson , Edsbyn Två trisslotter
Birgith Persson, Bjuråker Två trisslotter
Rolf Wiik, Hudiksvall Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter 

Vill även ditt företag vara med att 
annonsera i vår tidning eller göra en 

direktsponsring? Kontakta Janne Bäck 
på 070 5240802 eller janne@htli.org

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 10-15 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 10-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den sista oktoberi 2012 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

De fyra första vinnarna belönas med någon av 
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 
0650-186 90

Storgatan 23,  Hudiksvall.  0650-10198.         Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00



May Andersson 84 år, Gunnarskog

Eivor Knutsson 75 år, Charlottenberg

Sanna Sondell 90 år, Vännäs

Bernt Røthe 80 år, Namsos Norge

Gustav Hall 90 år, Iggesund

Iréne Söderström 75 år, Hudiksvall

Per Eriksson 60 år, Gällivare

Kari Peltovuori 70 år, Limhamn, Malmö

Vi gratulerar! 
För att 

gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
uppmärksamma nedanstående jubilarer har 

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

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

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

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

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

Maria Berglund, Bjuråker

Ivar Brink, Bjuråker

Stig Fagerhov, Jättendal

Evert Andersson, Stocka

Lars-Åke Winberg, Hudiksvall

Hilding Brun, Bjuråker

Anita Nylander, Iggesund

Kurt Svensson, Hudiksvall

Bo Eriksson, Gävle

Leif Svensson, Hudiksvall

Ingvar Elfving Rogsta, Hudiksvall

Tore Fransson, Järvsö

Nisse Persson,  Delsbo/Norrköping

Elisabeth Lärka, Hudiksvall

Exempel på fyrsidigt minnesblad

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

Till Minne Av - 
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man vad som helst för att få mat att 
äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen för t.ex. 
en student.
Ta ett , och varför inte 
ett barn i samma ålder som någon i 
din familj. 
Om du är mormor eller morfar, 
farmor eller farfar, kan du ge ett 
fadderbarn till dina barnbarn. Det 
kan bli intressant att utbyta brev och 
kanske besök I framtiden.

fadderbarn

b l .a .  fö r  a t t  kunna  skapa  
sysselsättning och arbetstillfällen 
på hjälporterna. Vi försöker 
decentralisera arbetet, så att alla 
medarbetare kan arbeta helt  
utifrån sina egna möjlighe-ter. Vi 
behöver hjälp med kläd-sortering, 
secondhandförsälj-ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer 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 kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv
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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 
biståndsbutiken Omtanken, 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 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 med-
arbetare 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 insamlingen av pengar 
för att utöka hjälpinsatserna, 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

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 
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 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i misär 
och inte kan ge sina barn det 
nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadder-program 
kan du bli personligt ansvarig 
för ett barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt 
med familjen genom brev om du 
så önskar. Du kan sk icka 
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 


