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En luffares snabbt om.
– Är du den nya prästen? frålovsång
Hösten har kommit och
det har blivit dags att börja
värma våra hus. Själv satt jag
en dag i början av oktober vid
värmepannan i källaren och insåg att solvärmen inte längre
räckte till för att värma huset.
Därför blev den första brasan
en reningseld när jag eldade
tetrapak och annat pappersskräp som vi samlat i
pannrummet under den varma
sommaren.
Bland alla tidskrifter som
sorterats ut för att brännas
hittade jag av en händelse ett
exemplar av “Det Bästa”, från
sommaren 1996. Jag vet inte
varför, men jag slog upp en
sida på måfå och mina ögon föll
genast på en berättelse som
grep mig så totalt att jag vill
dela den med dig som läser
dessa rader:
Moder Ursula, min lärarinna i
sjunde klass, hade bett mig
springa ett ärende. Jag tog
den längsta tänkbara vägen,
genom varenda korridor i
klosterskolan, ner i kyrkans
källare och sedan uppför alla
trapporna till vestibulen. Där
fick jag till min överraskning
höra en obekant manlig röst
som sjöng på latin. Han
sjöng de gamla gregorianska sångerna med sådan
styrka att jag tvärstannade.
Det var tomt vid altaret och i
bänkarna, men mannens
barytonstämma fyllde hela
kyrkan. Jag gick fram under
läktaren och fortsatte uppför
den smala, vindlande trappan som ledde till orgelläktaren och klocktornet.
Jag gick försiktigt för att det
inte skulle knarra i den gamla
trappan. Vid organistens
bänk stod en ovårdad man i
medelåldern vänd mot altaret. Han hade ögonen slutna
och sjöng för allt vad han var
värd. Han var klädd i en tjock
svart rock, som nästan var
lång nog att vara en prästkappa, och han hade en
stickad sjömansmössa i sina
knäppta händer.
När han kom till tacksägelsen i slutet, öppnade han
ögonen, som för att se sina
sista toner stiga uppåt. Just
då knarrade golvet till under
mig och han vände sig
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gade jag.
– Nej, svarade han. Jag fick
bara lust att sjunga för Gud,
om han fortfarande finns här,
och det fanns ingen här som
jag kunde be om lov.
När han började gå mot
trappan såg jag att han var
röd i ögonen och orakad.
– Det händer så hemska
saker här på jorden, sa han
när han gick förbi mig.
– Jag tänkte att en liten sång
kanske skulle muntra upp
honom. Han stannade och
vände sig om. Sedan höll
han upp händerna med
handflatorna uppåt.
– Jag har inte rört någonting,
sa han lågt.
– Allting är precis som förut.
Så var han försvunnen – och
där stod jag och tänkte att
han skulle bara veta hur
underbart fel han hade.

Även om den okände sångaren
menade att han inte rört
någonting alls, så var den
fjortonårige berättaren likväl
berörd. Man kan ana att den
okände sångaren var en fattig
man, av vilken anledning vet vi
inte, men han ville ändå få ge
av det enda han ägde, en uppmuntrande sång till Gud.
Att han ägde ovanligt goda
resurser i det avseendet förstår
vi av texten.
Världens hemskheter hade
han säkert fått smaka på i sitt
eget liv. Därom vittnade hans
något ovårdade yttre.
När vi kommer till de fattiga för
att ge dem hjälp förundras vi
ofta över deras genuina gästfrihet. De har inte mycket i sin
ägo, men det lilla de har vill de
gärna bjuda på.
Tänk om vi, som har det så
ofantligt bra i detta land, skulle
inse vad mycket det betyder för
de fattiga då vi delar med oss
lite av vårt överflöd.
Låt oss tänka på det när vi
närmar oss julen och många
hemlösa ligger ensamma i sina
portgångar eller hålor och
tycker att det
händer så mycket
hemskt på jorden.
God Jul!
Allan Widarsson

Hjälp Till Liv
International
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Vi tar emot kläder och skor på Håstaholmen
Biståndscenter, Öppet må-onsd 10.30-19.30,
to-fre 10.30 - 16.30 samt lörd 10.30-15
Vi behöver ett fraktbidrag med 40 kr/ säck, 20 kr/ låda, 10 kr/
kasse. För kläder som vi får sälja en del av betalar du
30 kr/säck, 15 kr/låda och 5 kr / kasse .
I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga
Håstaholmen Biståndscenter Tel 0650-560100

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

Storgatan 23, Hudiksvall. 0650-10198.

Djupegatan 15,
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Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00

824 50 Hudiksvall, 0650-17550

Leveranser under 2013
2013

Totalt för 2013

50,8
ton

1.318 milj

Apr -13

Sjukhusmarerial till Zilupe i Lettland

11.3

315.000

Jan -13

Sjukhusmarerial till Rezekne i Lettland

7.0

392.000

Juni-13

Bulgarian Aid Mission, kläder, möbler secondhand,

6.5

150.000

Juli-13

Lielvarde Lettland, kläder och möbler

13.0

218.000

Sept- 13

Kläder och möbler till Kraslava, Lettland

13.0

243.000
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Intervju med Volontär Anettie
Danielsson, 60-plusare.
När började du i HTLI?
- Tidigt på våren 2013.
Varför?
- Medan jag jobbade gick det bra
att skänka pengar till hjälpverksamhet. När jag blev pensio-när
valde jag att bli volontär i stället
och bidra med min tid och kraft.
Hur hittade du just hit?
- En väninna rekommenderade
mig att besöka HTLIs Biståndscenter. Det gjorde jag och blev
både förtjust och imponerad.
Vad är särskilt stimulerande med
att jobba här?
- Det är både roligt, givande,
omväxlande och socialt positivt.
Man får använda sin kreativitet, ta
egna initiativ och eget ansvar.
Hur ofta är du här och jobbar?
- Ca 2 ggr i veckan, 4-6 timmar
per gång. Jag bestämmer helt själv
när och hur mycket jag vill jobba,
men försöker anpassa mig efter
behovet.
Vad brukar du syssla med när du
är här?
- Det är många olika saker tex.
kassajobb, uppackning, iordningställande på hyllor på olika avdelningar, möblering, uppackning
och sortering av kläder mm.
Känner du att du gör nytta här
med din insats och bidrar till att
göra livet lättare för andra som
har det svårt?
- Ja, absolut. Det är därför jag så
gärna vill jobba här. Det känns så
meningsfullt.
Text: Renée Westrin
Bild: Per- Gunnar Eriksson
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här
CD- skivan stödja uppbyggnaden av lägergården Bärnstenen.
Lägergården ligger ca 35 km
från Daugavpils i Lettland och
dessutom inte så långt från
den Vitryska gränsen.
Björn har valt att låta hela
inkomsten från skivan gå till
investeringen i lägergården
“Bärnstenen”.
Lägergården har under sommaren fått bl.a. elström
inkopplad.
Vatten och avplopp är under
projektering och för detta
behövs stora summor pengar.
Under sommaren har det
hållits ett 10-tal veckolånga
läger på lägergården för barn
och ungdomar i alla åldrar .
Deltagare har varit olika
grupper från både Daugavpils
och Vitryssland.
Björn Swenberg sjunger, på

sin nya CD-skiva, 15 andliga
sånger till cittra och orgel .
Sångerna är ett urval från vår
gamla sångskatt, några som
idag sjungs alltmnera sällan.
Skivan kostar 80 kronor plus
porto 20 kr och distribueras
genom HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att
skicka 100 kr till vårt plusgiro
900115-7 eller bankgiro 9001157 och skriva BjörnsCD
som referens, så kommer
skivan med posten i god tid
före jul.
Eller maila beställningen till
info@htli.org, så kommer
skivan med bifogat inbetalningskort.
Du kan även ringa in din
beställning till vårt kontor på
0650-560100 mellan kl 11.0015.00 på vardagar
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Det är med vemod och sorg som vi efter
nära fyra års verksamhet tvingas
stänga vår lilla biståndsbutik Omtanken
på Hamngatan i Hudiksvall.
Trots personalens ansträngning kunde
vi inte få lönsamhet på butiken under
2013.
Vår nya butik, Håstaholmen Biståndscenter, har tagit över försäljningen av
secondhandvaror.
De flesta trodde inte att den nya
butiken skulle inkräkta så mycket på
Omtankens verksamhet, med sina fina
och familjära utrymmen. Men med facit
i hand har vi sett att vi inte längre kan
driva butiken med positivt resultat.
Vi riktar ett tack till Birgitta Norberg och
alla hennes frivilliga medarbetare för
alla era uppoffringar vid driften av
butiken.
Vi hänvisar nu både gamla och nya
kunder till Håstaholmen Biståndcenter, där vi även har vårt högkvarter.
Birgitta Norberg till höger, tillsammans med ett par av sina många
trogna volontärer, som gjort en fantastisk insats i denna butik.

Styrelsen / Allan Widarsson

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

Mera information finns på Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

Städning av Lägenheter
Villor och Kontor
Tvättning, vindsröjning & flyttning

RAMAXDESIGN AB

Kom ihåg
Rot-avdraget
- 50% direkt
på fakturan

Ramax
Cleaning

Kontorstid 10.00-17.00
www.ramaxdesign.se
Tel 0650-125 10 Mobil 070-217 96 20
Email: tommy@ramaxdesign.se

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

Bästa lösningar inom takreparationer,
fasadrenoveringar, husdräneringar samt
mycket annat.
Kontakta HälsinTjänst för offert
www.intjanst.nu eller tel. 0767860217
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Se här några läsares omdömen:
"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till
skratt och tårar. DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en
imponerad HTLI- medarbetare.
*********************
Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna
boks huvudperson är i många stycken en ny och
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en
spik". Ove Aronsson
*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen”
är en bok man blir glad av. Av flera skäl .
Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
Man möter en optimist. För honom finns det egentligen
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde
under en inte helt lätt uppväxt.
Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan
uträtta mycket.
En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det
dyker en hjälpande ängel upp.
Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om
en man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

SÅ KAN DET GÅ …...
Man blir faktiskt väldigt berörd........
Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås, köpa en Coca cola och
sen gå ner med det på Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man,
som sitter på muren om kvällarna och säljer krims-krams. Han är så
tystlåten och inte alls på-trängande, så jag har funderat ibland om han
får sälja något alls. Jag köpte 2 armband för 3 Euro och gav honom 2
Euro mer i stället för att pruta, som han väl annars mest är van, samt
bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad. ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
( Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under vintertiden)

Rättelse av fakta efter begäran av Birgitta Norberg:
På sidan 211 i boken ”Händelser på vägen” står det skrivet: ”Men år
2006 när Hjälp Till Liv International fått sitt 90-konto föreslog
Birgitta att vi skulle slå ihop våra påsar och arbeta tillsammans”.
Efter noggrannare kontroll av protokoll och artiklar bör ovanstående
text hellre ha skrivits enligt följande:
Men i början av år 2006, när Hjälp Till Liv International på allvar
började undersöka möjligheterna att få ett 90-konto, inleddes
ingående samtal med företrädesvis Arnold, men även med
Birgitta Norberg, om vilka för- eller nackdelar det skulle kunna
innebära om vi slog ihop våra påsar för att arbeta tillsammans”.
/ Allan Widarsson

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
intäkterna går till de
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.
När du köper den här boken ger du ett mål
mat till ett barn under 1-2 månader.
För den som själv deltagit i några av HTLI:s
resor finns mycket att minnas och känna
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.
Boken kan beställas via medföljande inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17

Larsvägen 6, 824 34 Hudiksvall, Tel 0650-12586
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Dorin Todea är en av de fadderstudenter som fått ekonomisk hjälp
under studietiden. Dorin är uppväxt i ett hem tillsammans med fem
syskon. Modern som är mycket
omsorgsfull har drigit det tyngsta
lasset eftersom pappa Dorell är
blind. Trots familjens svåra situation, när fadern aldrig varit arbetsför på grund av sitt handikapp, har de alltid ställt upp med
sängplatser och service till våra
resenärer, när vi besökt Reghin
med hjälptransporter.
Här berättar Dorin själv vad
fadderhjälpen har betytt för
honom.
Varsamt översatt från engelskan av
Rene Westrin

Mitt namn är Dorin Todea och jag bor i
Reghin i Rumänien . Jag är född i
Reghin 1984 och tillbringade hela min
barndom här i Reghin. Jag tillhör en
anspråkslös men rättrogen familj. Jag
tackar Gud för mina föräldrar. De
lärde mig vad det betyder att tjäna Gud
och hur man gör det . Vi är sex syskon,
tre pojkar och tre flickor. Jag är det
4:e barnet .
Jag gick både grundskolan och gymnasiet i vår stad Reghin. Sedan reste
jag till Arad där jag började studier
inom ett nytt område, som skiljer sig
från profilen i high school. I
gymnasiet i Reghin lärde jag el, men i
Arad studerade jag teologi.
Redan som litet barn deltog jag i
kyrkans verksamhet, lett av mina
föräldrar. Där, i kyrkan, deltog jag i
söndagsskolan, undervisad av Simona
och i de högre klasserna av Pusa. Jag
älskade sångerna och musiken. Utu,
son till vår pastor Dumetru, lärde mig
spela gitarr. Men det var inte bara
musiken musiken som intresserade
mig utan jag gillade också berättelserna från Bibeln. Jag gillade Israels
historia. Jag minns lektionerna om
vandringen i öknen med Tabernaklet
och lektionerna om Jesu liv .
Jag var en liten och blyg tonåring, inte
mycket sällskaplig och jag trodde inte
att jag någonsin skulle kunna tala
offentligt. Men eftersom jag ville lära
känna Gud bättre, när jag slutat
gymnasiet, ville jag läsa teologi.
Pastorn från vår kyrka uppmuntrade

Dorin Todea, mitt i den rumänska natursköna sommargrönskan,
berättar med tacksamhet om den hjälp han fått till sin utbildning

mig i denna avsikt, när han fick höra
talas om mina tankar. Innan dess hade
ingen från vår familj studerat vid
något universitetet. Det första skälet
till detta var vår finansiella situation,
som inte medgav den lyxen. Men
eftersom mina föräldrar bad mycket
och dessutom var mycket kloka, beslutade de i tron på att Gud kommer att
ta hand om alla behov, att jag kunde
börja på universitetet. Och så blev det .
Under det första året av mina studier,
betalade en okänd sponsor från
Amerika, mina avgifter för skolan.
Men det var bara för det första året. Vi
frågade oss: hur kommer det att bli de
närmaste tre åren?
Men Gud har sörjt för mig. Från HTLI
i Sverige och genom HTLR (Hjälp
Till Liv Rumänine) i Rumänien, har
jag fått den nödvändiga hjälp jag
behövt för de följande tre åren . Det
var en stor hjälp för mig och min
familj för att jag skulle kunna avsluta
mina studier .
När jag var klar med studierna vid
universitetet i Arad, blev jag kontaktad av en av medlemmarna i HTLR,
som hjälpt mig i Reghin, och tillfrågad
om jag, i hans ställe, ville delta i denna
organisation, som hjälper folk,
eftersom han flyttat till en annan plats
i Rumänien. Det var en stor glädje för

mig, att vara till hjälp för den
organisation som har hjälpt mig . Det
har gått sex år från det ögonblick då
jag blev involverad i denna organisation och jag gläder mig åt att se
glädjen hos de människor för vilka
HTLR har löst en del av deras problem
och behov, tack vare den hjälp de gett
dem. Det finns något som jag har
upplevt: hjälpen genom HTLR när jag
var student, och att idag se så många
människor med leenden i sina
ansikten, tack vare stöd, som Gud ger,
genom hjälp från HTLR
Ni gör ett fantastiskt jobb. Jag kan inte
nog säga detta. Må Gud välsigna varje
person som är involverad i supporten
till denna organisation och varje
människa som arbetar i denna
”guldorganisation” " .
Till sist måste jag berätta att från våren
2011 är jag anställd i Pingstkyrkan i
Reghin där jag kan utföra jobbet, om
jag kan säga så, som jag har förberetts
för. Jag fungerar som evangelist i
Reghin och i byarna runt omkring.
Detta har blivit
möjligt främst tack
vare att jag fick
tillfälle komma till
skolan i Arad och
studera.
Högaktningsfullt
Todea Dorin .
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Mikael Ivarsson och Maria Bergman
underhöll med behaglig musik i
kafeterian.
Bengt och Sören gräddade kôlbullar med den äran.
Carina Åslund, Pernilla Delcomyn
och Ingeborg Göransson väntar
tålmodigt på sin tur.

Familjen Ageheim, fr.v.
mamma Sofia, AnnaMaria 3 år, Malin 4 år
Sven 1 år och pappa
Mårten har smakat
kryddor, fyndat, ätit
kôlbullar och fikat i
kafeterian.

Åh, va´gott!!
Önskerepris från i fjol, sa
Olle, Britta, Sören och Åsa
när de njöt av kõlbullarna.
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Väldigt
Gott!
Kiros från

Kiros från
Etiopien bjöd
på dip med
grönsaker,
rotfrukter
och medhavda kryddor
från kvinnorna i Etiopien.
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Sonja Back var överförtjust i
bokavdelningen, jättefin
ordning och bra utbud!

Josefin hade fullt
sjå att fylla på i
hyllorna när folk
handlat

Tvillingarna Ahel och Fahel 6 år hittade
snabbt leksaksavdelningen .
Benny håller ordning i soffhörnan.
Gardinen har Shirin sytt i sin ateljé.

Alla kläder
jag har på mig
är köpta här!

Callie, som har hand om klädavdelningen har ekiperat
sig från tå till topp med skor, strumpor, kjol, blus, sjal
och väska för 150 kr!!

Kul att handla här!
Man hittar alltid något.tt
Anna-Lena och Kenneth sköter kassan
Uni Andersson har köpt lampor och
Mikael Snäll har handlat böcker.
BRA BUTIK tycker de båda.

Väldigt fint!
Bra ordning!
tyckte de.

Agneta Dalberg blev frestad vid
de vackra porslinshyllorna

Inger o Torgny Berglund
“shoppade” gryta, gräddsnipa,
tallrikar och gardiner vid
sitt första besök i Butiken.

Ingen slipper ut ,utan att Allan fått
berätta om sin bok som ger mat åt ett
barn i 2 månader om man köper den.
Här är det vännen Lars Sidén som får en
presentation.
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Kraslava är en liten stad ,
belägen bara några kilometer
från Littauen och Vitryssland.
Antalet invånare är ca 11000.
Klim Mickus leder en liten
församling som bedriver matutskänkning till barn för att
lindra nöden så lång de
förmår.
Klim framförde för en tid sedan
en förfrågan om vi kunde
hjälpa bland annat ett större
äldreboende med en del
hjälpmaterial. Det gällde först
och främst sängar och
undersökningsbritsar men
även kläder.

Även många äldre är i behov av hjälp.
Varma kläder är välkommet när man
saknar pension och inte kan köpa Det här är lagret vid äldreboendet. De fick även ett tiotal sängar med
det man behöver.
motordrift för reglering av sängläge. De var mycket tacksamma för
dessa sängar.
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Kyrkan tar ett stort socialt ansvar.
Här serveras mat till barn från
fattiga familjer.

Även i Kraslava bedriver man
soppkök för att mätta hungriga
magar. Särskilt utsatta är Romska
familjer.
Foto Klim Mickus

Dessutom finns många
arbetslösa och fattiga familjer i
detta område.
Efter ett upprop till olika
platser i Sverige kunde vi
arrangera en full transport
med sängar, möbler, en del
sjukvårdsutrust-ning och ca 6
ton kläder.
Många av familjerna som fått
del av hjälpen är romer som
tycks vara förföljda av
fattigdom var de än befinner
sig i världen.
Här finns många barnrika
familjer som har särskilt svårt
att få råd att köpa nya kläder
till sina barn. De jobb de kan
få tag på är ofta lågbetalda
och mycket sällan får de fast
arbete. De flesta jobbar med
olika jobb från dag till dag.
Dessa familjer var mycket
tacksamma för den hjälp de
fick.
Med tanke på den stundande
vintern fanns det naturligtvis
stora behov av varma kläder.
Text Edgar Pulins / Allan
Widarsson
Alla foton: Klim Mickus

Urlastning av sängar och
hjälpmaterial vid ett större
äldreboende.

Micha och Nadina har fyra barn och
var i stort behov av kläder. De var
mycket tacksamma mot
svenskarna som är villiga att dela
med sig.

Advent.
Advent är en rolig, men jobbig tid
i hemmen det fejas mång´ timmar
vi tänder ett ljus och stjärnan blid
i fönstret välkomnande glimmar
år efter år förväntansfull vi gå
äter av dignande borden
Juldagsmorgon till kyrkan gå
Jesus är kommen till jorden.
Tack käre Herre. Ditt ord än idag
tröstar oss arma krakar
tryggt knäppa händer, man känner sig
svag
men lugn när du över oss vakar
i hela världen stor oro är
de som har makten bestämmer
hur kunna skingra de fattigas misär
på jorden är evig jämmerDock ska man ej vara pessimist
det finns mycket att glädjas åt
ett vänligt ord, tröst när livet känns trist
lindrar medmänniskors oro och gråt
var glad och god, sträck ut din hand
åt alla du möter på din färd
ta tillfället i akt, gör det lilla du kan
för att bygga en skönare värld.
Hedvig Ohlsson / volontär
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JULPAKET
TILL
LETTLAND
OCH RUMÄNIEN
Nu är det dags igen att tänka på julresorna till Fadderfamiljerna i Lettland och
Rumänien. Julgåvor till barn i de övriga länderna sker bäst genom att registrera en
extragåva genom AIDTrack systemet.
Liksom förra året får du även i år endast skicka
EN BANANLÅDA PER BARN, STUDERANDE ELLER ÄLDRE.
Vi ber er respektera detta eftersom vi vill ha plats för gåvor även till de barn som inte
har någon fadder.
En bananlåda kostar i frakt 200 kr som förut. Du bör inte skicka kontanter i paketet.
Vill Du ge en extra penninggåva till jul är det bäst att göra det genom systemet på
plusgirot/bankgirot. Då får Du även skattereduktion för Din gåva. Obs! Den extra
registreringen måste göras i november för att komma med i
decemberutbetalningen ! Ring om du behöver hjälp.
Varje gåva till fadderarbetet på minst 200 kr registreras, så att Du kan få
skattereduktion via deklarationen, om Du sammanlagt skänkt minst 2000 kr under
året. Du måste i så fall, om du inte redan gjort det, lämna ditt personnummer till vår
kontorist Eva Persson. Du kan också skicka ett mail till info@htli.org och meddela
ditt personnummer. Om ni är två i familjen, som betalar till samma barn,
ska ni uppge båda personnumren.

Julpaketet ska märkas mycket tydligt med:
MOTTAGARE (namn, adress + land)
AVSÄNDARE (namn, adress + ditt ID -nummer i HTLI
Lådorna lämnas i Håsta Biståndscenter.
OBS! MELLAN DEN 25-30 NOVEMBER
eller enligt överenskommelse på tel
200 kr betalas kontant vid avlämnandet
eller sätts in på vårt plusgirokonto 900115-7
eller bankgiro 900-1157
Öppettider i Håsta är mån-onsdag 10.30 — 19.30
torsd-fredag 10.30 —16.30
lördag
10.30 —15.00

Tel till Butiken
0650 —560100

Vid ev frågor ring Astrid 070-5553989 eller Renée 070-2138771.
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This story is about a
family that has
changed because of
HTLI. They are two
children and a single
mother living their
day to day life in
poverty and have
been suffering for a
long time. The
children’s names are
Melat and Tsega.
Melat the youngest is
seven years old and
she is in 1st grade.
The oldest Tsega is
17 years old and she
goes to 11th grade. Their mother always tries to make
ends meet by selling charcoal and firewood. But since
that was not enough to send the kids to school she
came to HTLI for help.
Ever since joining HTLI this family has been able to
sleep better knowing that they don’t have to worry
about school any more. And Tsega the eldest helps
out her mother in her free time. Tsega is one of the
bright students whom we are hoping to see in the
university soon.
They are very thankful for the help they are receiving
and would like to give thanks especially to Ulla and
Kerstin for being their sponsors.

Svenska

Denna berättelsen hand-lar om
en familj som har förändrats på
grund av HTLI. De är två barn
och en ensamstående mamma som lever sitt dagliga liv i
fattigdom och har lidit under en
lång tid.
Barnens namn är Melat och
Tsega.
Melat den yngsta är sju år
gammal och hon går i 1:a klass.
Den äldre, Tsega, är 17 år
gammal och hon går till 11:e
klass. Deras mor försöker alltid
att få ihop ekonomin genom att
sälja träkol och ved. Men
eftersom det inte var tillräckligt
för att kunna skicka barnen till skolan kom hon till HTLI
för hjälp.
Ända sedan de kom till HTLI har denna familj kunnat
sova bättre när de vet att de inte behöver oroa sig för
skolan längre. Tsega, den äldsta, hjälper sin mamma
på sin fritid. Tsega är en av de duktiga studenter som
vi hoppas kunna se på universitetet snart.
De är väldigt tacksamma för den hjälp de får och vill
speciellt tacka Ulla och Kerstin som är villiga att vara
deras sponsorer.
Gud välsigne er.
Mailayan Abdu /fadderådet Addis

God bless.
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Interiör från Biståndscentrets
syverkstad där Shirin är specialist
och allenarådande chef. En “riktig”
skräddare sitter naturligtvis med
korslagda ben på golvet! Shirin har
många uppdrag. Mest handlar det
om gardinuppsättningar, men ibland
blir uppdragen att “byta kläder” på
slitna möbler.
Många av de möbler vi får in till vår
secondhandförsäljning är i behov av
service, innan de kan säljas. Vi är
stolta över att ha tillgång till både
snickare och tapetserare med goda
kunskaper, men gardintillverkningen är troligen det mest produktiva
hantverket för tillfället.
Den här stolen har kommit in på
verkstaden för omklädning för
kunds räkning.
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Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL
Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14
Tel 0650-31900
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Beställ dessa vackra vykort och stöd
Open Doors arbete för de människor
som är förföljda på grund av sin tro.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund
eller förening.
Open Doors målsättning är bland
annat att: Stärka och uppmuntra
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje
månad med en lista över de länder där
förföljelsen är som värst.
Besök gärna Open Doors svenska
hemsida www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort
stöder du Open Doors arbete. All
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:
Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall

18

2

4

V
y
k
o
r
t
s
o
m
s
t
ö
d
e
r
d
e
f
ö
r
f
ö
l
j
d
a
k
y
r
k
o
r
n
a
Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.

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

wwww.forsgummi.se

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri

PROFIL & ARBETSKLÄDER PRESENTREKLAM
EGET TRYCKERI
SKYLTAR DEKALER
FORDONSDEKOR MÄSSMATERIAL
Hudikprofil AB
Norra Industriv. 3
824 34 Hudksvall

Charlotta 073-5464846
Tel/Fax 0650-18420
Mail: charlotta@hudikprofil.se
Hemsida: www.hudikprofil.se

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, student eller
äldre, får du gärna skicka en engångsgåva.
Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte fått
en egen fadder. Vi har många barn på listan som väntar
på en egen fadder. När din gåva gått ut till ett barn, kan du
via Internet se vem som fått dina pengar.
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se vilka de
är, vad de heter och deras hemsituation. Om du vill har
du även möjlighet att skriva till dem.
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå till
äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till arbetet
i mottagarlandet. Endast 5% används till bensin för de
som åker ut i byarna, resten 95% blir till mat för de fattiga.

Din Hjälp Räddar Liv!

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

Auktoriserad service för

Hyundai
SAAB
Suzuki
BMW
www.bilelektro.se
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Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Kristina Johansson, Hudiksvall
Lars Sjögren, Njutånger
Anevie Eriksson, Hudiksvall
Gert-Ove Vikberg, Ockelbo

Rätt lösning ser ut så här:

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 27 jan 2014 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 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
□Två trisslotter

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

Storgatan 23, Hudiksvall. 0650-10198.

Djupegatan 15,

22

Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00

824 50 Hudiksvall, 0650-17550
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Åke Wallin
Anna Larsson
May Andersson
Barbro Karlsson
Tuula Lahtonen
Ingrid Mehlis
Björn Rahmström
Inger Östlin
Kjell Widarsson
Mårten Björs
Vincent Delcomyn
Brudparet Graf

90 år
80 år
75 år
75 år
75 år
75 år
70 år
70 år
60 år
50år
10 år

Hudiksvall
Karlskoga
Gunnarskog
Hudiksvall
Huddinge
Kopparberg
Stockholm
Hudiksvall
Hudik-Addis Abbeba
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall

Följande personer avtackades från Ericsson
genom att en gåva skänktes till HTLI.
Lars Eriksson
Eva Svedman
Lennart Jonsson
Sven-Olof Nordin
Ingrid Persson
Agneta Gällstedt
Kristian Berggren
Margareta Högström

Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Jättendal
Harmånger
Delsbo

Till Minne Av Milfred Andersson Hudiksvall
Ingrid Einarsson
Hudiksvall
Åke Lindblom
Hudiksvall
Daniel Lantz
Hudiksvall
Göte Löjdström
Hudiksvall
Lennart Lindström Hudiksvall
Åke Harning
Rogsta
Mats Nylander
Bjuråker
Thora Berg
Färila
Bengt Lindh
Bergsjö
Sören Bengtsson Stocka
Ann-Christin Kjellsson Sollentuna
Stina Bostedt
Stockholm
Henrik Jarl
Motala
Eivor Simonsson
Funäsdalen
Anita Wäcklén
Umeå
Mary Marberg Sarpsborg, Norge
Eva Röstgren
Hudiksvall
Lisa Andersson
Njutånger
- har en penninggåva överlämnats
till Hjälp Till Liv International till
förmån för arbetet bland de fattiga.

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

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

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771
eller email till renee@htli.org

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771
eller email till renee@htli.org

Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

Exempel på framsida av fyrsidigt
minnesblad
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B-post föreningsbrev
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Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien, Lettland, Ryssland,
Littauen, Bulgarien och Afghanistan där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina barn
det nödvändigaste, mat och
kläder. Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt
ansvarig för ett barn och ändra
på detta.
För c:a 100-200 kr/mån räddar
du ett barn. Du kan ha direktkontakt med familjen genom
brev om du så önskar. Du kan
skicka personliga gåvor med oss
när vi reser. Du får full kontroll på
alla dina gåvor. Allt du betalar och
allt som betalats ut redovisas på
Internet eller genom rapporter
per post.
Även många äldre lever I en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har en

Hjälp Till Liv international, är
en ideell organisation som bygger
på det kristna budet: allt vad ni
vill att andra ska göra för er, ska
även ni göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis.
Det finns inga anställda, förutom i
våra biståndsbutiker, Omtanken
och Håstaholmen Biståndscenter.
Ingen annan form av ersättning
betalas för den tid man lägger ner i

mycket låg pension. Här får du
möjlighet att hjälpa en äldre till en
värdig tillvaro efter ett långt
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån
kan livet bli lättare för en äldre
person.
Vi har även fadderprogam som
stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns
ingen möjlighet att studera på
grund av den ekonomiska
situationen. Vi vet att utbildning alltid är det bästa botemedlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig
situation om de inte får riktiga
jobb. Risk finns att de hamnar i
trafficking och prostitution.

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

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 människornas behov.
Vårt unika faddersystem
ger varje fadder möjlighet
till direktkontakt med de
familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via
Internet och 100% av
fadderpengarna går till
fadderprogrammet på den
ort vi arbetar. Av inbetalda
medel går 95% till barnet
och 5% till omkostnader för
de medarbetare som åker
ut till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bättre
liv är välkommen att

arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. Vi
behöver medhjälpare för att stärka
insamlingen av pengar för att
utöka hjälp-insatserna, bl.a. för att
kunna skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi
försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta
helt utifrån sina egna 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

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen
Tel: 0650-10454

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

