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God Jul och
Gott Nytt år

Det gamla är förgånget –
och något nytt ska komma.
Ja, så är det ju med åren, de
kommer och går. Året 2014 går
till historien som ett våldsamt år.
Först blev Krim invaderat av
okända maskerade män och
förklarades sedan vara ryskt
territorium.
I Östra Ukraina har hårda
strider utkämpats mellan
rebeller och Ukrainska armén.
Folket har levt i skräck och varit
livrädda för att dras i in ett
fullskaligt krig. Hela östra
Ukraina har upplevt krigets
fasor och tusentals har mist
livet.
De icke islambekännande
folkslagen och grupperna i Irak
och Syrien har jagats på flykt
eller dödats av IS, Islamiska
Staten.
I kriget i Gaza har Israelerna,
med till synes onödigt stor
slagkraft försökt stoppa Hamas,
som aldrig tycks ha lekt färdigt
med sina raketer.
Där har upp emot femton
hundra människor fått sätta livet
till.
Den svenska gränsen har
under sommaren provocerats
av ryskt jaktflyg och i oktober
letade svenska marinen efter
främmande undervattensaktivitet i Stockkholms skärgård.
Såna här händelser oroar
allmänheten.
I Sydsudan, världens yngsta
stat, som utropades sig till
självständig stat 9 juli 2011, har
tusentals människor dödats och
över en halv miljon är på flykt
efter bara några veckors krig
vid årets början.
Jag känner att jag vill stämma
in i Textförfattaren Eben E. Rexfords välkända sång:
Varför skola mänskor strida,
varför skall det flyta blod.
Varför skall så många lida
blott för någras yvesmod.
||:Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi.:||

Vi har bestämt oss för att
rädda några barn i Afghanistan
och här därför tagit upp dem i
vårt fadderprogram.
Det är barn från familjer i
Afghanistan som förlorat sina
familjeförsörjare genom Talibanernas framfart.
Nu försöker vi förse familjerna med pengar så de kan köpa
mat. Kvinnorna, som alla är
analfabeter, kan inte arbeta,
eller överhuvudtaget röra sig i
samhället utan manligt sällskap.
Därför är de fullständigt
oförmögna att skaffa mat till
sina barn, när mannen är borta.
Alla barnen kommer från
familjer där Talibanerna, oftast
utan rimlig anledning, dödat
familjens pappa som vanligen
är den enda familjeförsörjaren.
Vid radiogudtjänsten på P1
den 31 augusti lyfte Britta
Hermansson fram ett intressant uttryck.
Temat för dagen var om “våra
medmänniskor”.
Britta använde en tidigare
vanligt förkommande reklamslogan och med hennes härliga
modifering blev det ett uttryck
som vi i vår organisation kan
ställa upp på:
– Välj det bästa välj din
nästa!
Det är precis vad vi nu vill
göra med de Afghanska
barnen.
Vi väljer att hjälpa dem att
överleva.
Du kan vara med och göra
ditt val på www.htli.org.
Där finns en länk till alla våra
faddersökande barn som vi
idag hjälper.
Julens budskap är “Frid på
Jorden”.
Varför är det då så svårt för
människan att ta detta till sig.
Att välja friden i stället för
våldet.
Låt oss välja det bästa och
välja vår nästa.

Med detta önskar jag er alla
en riktigt fridfull jul!
Sen önskar jag er alla ett
nytt
fredens år där hatet får
För mig är det fullständigt
ge
vika
för kärleken.
obegripligt att människor vill ge
sig in i en strid där syftet är att
God Jul!!
någon måste dö. Det är lika
obegripligt som att ge sig ut på
Allan
svag is som man vet kommer att
Widarsson
brista. När ska ett människoliv
få ett värde som är värt att
räddas i stället för att dödas?
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Välkommen att vara med att göra skillnad!
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Omslagsbild:
Det här är en av våra Afghanska familjer
som vi hjälper att överleva. De saknar helt
försörjning efter att pappan har dödats av
Talibanerna.
När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens
Biståndscenter tar vi gärna emot ett frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar en stor procent av
kläderna till våra projektländer. Vi garanterar att
kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr
för en kasse.

Öppettider from 1 september.
måndag
10.30 –19.30
tisdag-fredag 10.30 –18.00
lördag
10.30 –15.00
röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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Den här gången intervjuar vi en
av våra unga, manliga medarbetare, 32-årige Benny Olofsson

Hur har din väg varit innan
du hamnade hos HTLI?
2002 gick jag ut gymnasiet i
Ljusdal på fordonslinjen.
På egen begäran gick jag om
första året för jag ville lära mig mer.
Efter examen fick jag jobb på en
bilverkstad i Ljusdal i 2 och ett halv
år.
Därefter blev det praktikplatser á
3 veckor åt gången, enligt ordningen då, bl.a. i mataffär, på bilskrot,
på OK- mack och i en städfirma.
Jag flyttade till Sundsvall där jag
fick ett så kallat +jobb med lönebidrag.
Efter 4 år flyttade jag hem till
Ljusdal igen och jobbade på min
brors bilverkstad.
Efter 6 månader var jag nöjd med
det livet och flyttade till Hudiksvall
och ganska snart efter till
Iggesund, där jag bor nu. Då var
jag 28 år.
Jag hankade mig fram på olika
sätt,
skötte om hästarna på
Östanbräcks-ranschen,
hade
jobb på en bilmontering en kort tid.
Det kändes som fel plats för mig,
som hellre ville sätta ihop grejer.
En period levde jag på SOS vilket
inte alls kändes bra. Genom AF
fick jag jobba med Verksamhetsservice, dvs åka runt och fixa
trasigt material av olika slag på
skolor och dagis.
En dag hade jag ett ärende på
Håsta Biståndscenter. Det kändes
direkt som att det skulle kunna
vara en plats för mig. Jag frågade
om det fanns en chans för mig att
få börja här. Svaret blev JA. Jag
gick till min handläggare och han
ordnade det.
I augusti 2013 började min
karriär hos HTLI. I början var det
svårt att veta vad jag skulle ta itu
med. Det fanns så mycket här av
olika slag. Efter hand märkte jag
att jag hade en viss fallenhet för att
hålla ordning bland möblerna. Jag
följde med på transporter och fick
träffa många trevliga människor.
Det trivdes jag med.

4

Benny Olofsson, en av våra medarbetare som är anställd hos oss
genom stöd av arbetsförmedlingen.

Nu är jag transportchef här i
butiken.

Vad innebär det?
Det innebär allt från telefonkontakt med kunder, att hämta och
leverera möbler, redovisa, bära
mycket och tungt samt att vara ett
ansikte utåt för HTLI.

Hur trivs du med ditt arbete i
HTLI?
Det känns stor skillnad nu mot
när jag var ny här. Jag har fått stort
ansvar och det tycker jag om. Jag
känner att jag jobbar med något
som är viktigt, eftersom vi hjälper
så många på olika sätt. HTLI
tänker verkligen på de fattiga och
vill hjälpa dem. Det känns
meningsfullt att jobba för en så god
sak. Förr bytte jag kanal på TV om
de visade något från t.ex. RK, men
nu förstår jag mycket bättre när jag
jobbat här och också sett hur ni
åker till de länder där vi hjälper
människor.
Det är roligt när folk känner igen
mig på stan och spontant vänder
sig om i kassakön och frågar ”Kan
du hämta ett piano hos mig?”eller
”Där är han som kör möbler”

Känner du att du gör någon
nytta här?
Ja, absolut, varenda dag!

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill bara tänka på en dag i
taget, för jag är så rädd att bli
besviken. Men en semesterresa
skulle vara roligt att kunna göra.
Det har jag aldrig varit på.

Vad har du för fritidsintressen?
Fiske och allt som har med
motorer att göra. Jag tävlar också
med billjud.
Mitt allra största intresse är min
sambo Maria.
Tack för att du ville dela med
dig av ditt liv och för den insats
du gör i HTLI för att hjälpa de
fattiga. Vi håller tummarna för
dig att du så småningom ska få
din semesterresa tillsammans
med Maria.
Renée Westrin

Annonsera här!
Det här är en stående fjärdedels sida med
måtten 88x134. Den kostar 1700 kr per
införande.
Halva storleken, en åttondels sida med
måtten 88x66mm, kostar 850kr per
införande.
Vi tillämpar även 4 för 3 pris, alltså i fyra
nummer under ett helt år och då kostar
denna annons 5100 kr repesktive 2550 kr
för åttondelsannonsen.
Flera format och alternativ finns att tillgå
allt efter dina behov.
Tidningen distribueras i 6000 ex 4 gånger
per år och din annons kommer att
exponeras för läsare av alla kategorier.

Välkommen att göra ditt
företag synligt och samtidigt
stödja vårt arbete för en
bättre värld.
Kontakta 0650-560100 för
vidare hänvisning
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I november gjorde vi besök i
Gulbene och fick då en hel del nya
erfarenheter.
Vi har under några år stöttat
Larisa i det dagcenter som vi
invigde 2010. Dit har 10-20 barn
kommit kontinuerligt för att få mat
och omsorg.
Men när Larisas man dog i våras
och hon blev ensam, har hon inte
orkat ta nya tag med den verksamheten. Vi är tacksamma för det
arbete Larisa kunnat göra för
barnen så här långt. Vi ska nu se,
om de tolv sängplatser som finns i
huset i stället kan erbjudas som
tillfälligt boende för ensamtående
fattiga personer.
Vi har därför börjat undersöka
andra vägar för att hjälpa barnen.
Vi vill nu i stället försöka effektivisera fadderhjälpen,så att barnen
får hjälp direkt i hemmen.
För att kunna göra det har vi varit
i kontakt med den lokala socialtjänsten i Gulbene och fått en bra
insyn i hur de arbetar.
Vi var alla imponerade av deras
engagemang, trots att de inte har
särskilt stor budget att arbeta med.
Däremot har de en bra kunskap
om vilka familjer som behöver

Evija Malinina, Ilze Sergejeva, här flankerad av från vänster Renée
Westrin och Annalena Gustavsson till höger.
Evija och Ilze, visar här runt i socialtjänstens dagcentret, där de tar väl
hand om hela familjer med både utbildning och omsorg

Här är den drejskiva de fått tillverksamheten genom ett EU-projekt
Här finns en stor garderob dit
behövande kan komma för att få
kläder. De kan även få prova
kläderna för att veta att de verkligen
passar.
Här är den hemgjorda smyckessamlingen.

Evija Maļiņina, berättar med inlevelse hur de arbetar med barnen.
Det finns verkligen fina produkter
Här står hon invid den brännugn de som skapats av barnen med hjälp
fått genom ett EU-projekt
av kreativa frivilliga handledare.
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Här är det en massa saker som
barnen har tillverkat. Det är bl.a.
skålar och prydnadssaker men
även fungerande lergökar.

hjälp.
Vi undersöker nu hur vi på bästa
sätt ska kunna stödja dem genom
vårt fadderarbete, så att de kan
göra livet lättare för många fler
fattiga familjer än vad deras egen
budget tillåter.
Vid vårt besök fick vi bl.a. göra
studiebesök på socialtjänstens I detta rum på korttidsboendet bor
barnomsorg, ett korttidsboende i en mamma med sina tre barn.
ett hus med åtta familjer samt ett
äldreboende.
Barnomsorgen var mycket intressant. De har verkligen kommit
en bra bit på väg i uppgiften att
tillhandahålla omsorg för hela familjen.
Föräldrarna får utbildning i både
barnskötsel och matlagning.
Barnen får arbeta med olika
material, som finns att hämta i
naturen, men även med lera och
keramik. Ett EU-projekt har försett
dem med drejskiva och brännugn
för att kunna göra riktigt fina
produkter. Där fanns allt ifrån
prydnadsföremål till tekannor och Renée Westrin och Josefin Hallinder
fungerade lergökar.
(sedd bakifrån) besöker en av

Anna-Lena Gustafsson samtalar
med Ilze Sergejeva, Evija Malinina
och Karina Rakstina, som är
föreståndare på korttidsboendet.
Till detta hus har vi lovat skicka en
hel del möbler och hushållsprylar. I
huset finns flera rum helt utan
möbler.

äldreboendets kvinnor i sitt lilla rum.

Vidare fick vi besöka ett typiskt
ålderdomshem, där det fanns små
rum för varje enskild boende
Här fick pensionärer stå i kö för
att få ett boende. Det gäller mest
ensamstående personer, som har
så låg pension att de inte kan hyra
en vanlig lägenhet.
De har tillgång till ett gemensamt
kök, men några hade egna kokplattor i rummen för att på så vis få
litet privat kök.
Toaletterna samt dusch och
badkar var gemensamma för alla
boende.
Där fanns sjutton rum och
därmed även sjutton kaminer att
elda. Det intressanta var att de
sparade in på kostnader genom att
de själva fick hugga sin ved. En av
de boende hade som uppgift att
sköta eldningen i alla dessa
kaminer. Egentligen fungerade de
mest son kakelugnar. Alla ugnar
matades från korridoren så inget
skräp behövdes släpas in till
rummen. Men likväl kunde vi inte
se ett enda skräp nedanför någon
av de sjutton kaminluckorna i
korridoren. Det var mycket städat
och fint överallt.
Text och bild styrelsen

Äldreboendets föreståndare, Gita
Gorbenko, presenterar med stolthet
en av hemmets äldsta boende, en
95-åring som leende berättade att
han skulle bli tvåhundra år.
En del boende hade bättre klass
på möblerna, som tydligt vittnar
om ett tidigare liv under bättre
ekonomiska förhållanden.

Så här enkelt såg matplatsen ut
hos flera boende på äldreboendet.

Ett av hemmets badrum och duschrum, enkelt men rent och fint.

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

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

·
JAKT & FRITID

·
SLÄPVAGNAR

·
ELSTÄNGSEL & STOLP

·
HÄST & LANTBRUK

·
ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICE VERKSTAD

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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Se här några läsares omdömen:
"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till
skratt och tårar. DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en
imponerad HTLI- medarbetare.
*********************
Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna
boks huvudperson är i många stycken en ny och
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en
spik". Ove Aronsson
*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen”
är en bok man blir glad av. Av flera skäl .
Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
Man möter en optimist. För honom finns det egentligen
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde
under en inte helt lätt uppväxt.
Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan
uträtta mycket.
En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det
dyker en hjälpande ängel upp.
Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om
en man som föredrar att satsa på behövande medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

SÅ KAN DET GÅ …...
Man blir faktiskt väldigt berörd........
Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås,
köpa en Coca cola och sen gå ner med det på
Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man,

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
intäkterna går till de
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.
När du köper den här boken ger du ett mål
mat till ett barn under 1-2 månader.

som sitter på muren om kvällarna och säljer
krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls
på-trängande, så jag har funderat ibland om
han får sälja något alls. Jag köpte 2 armband
för 3 Euro och gav honom 2 Euro mer i stället för
att pruta, som han väl annars mest är van, samt
bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad.
ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under
vintertiden)

För den som själv deltagit i några av HTLI:s
resor finns mycket att minnas och känna
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.
Boken kan beställas via medföljande inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr
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I en källarlokal, som bostadsområdets hyresgästförening har
upplåtit till dem utan kostnad, sitter
ett tiotal “tanter” och arbetar. De får
även bidrag från en förening till att
köpa garn till sina produkter.
De stickar alla sorters varma
plagg, som de sedan överlåter till
oss i Hjälp Till Liv International att
skicka vidare till fattiga människor.
En gång i veckan, varje tisdag
förmiddag, samlas de för att umgås
och producera sina alster.
Naturligvis finns ett kaffebord, där
kaffe och hembakat bröd serveras.
Det var tydligt att det inte var ofta
de fick besök av någon karl. En av
kvinnorna, som anlände några
minuter efter att vi bänkat oss vid
kaffebordet, slog sig frimodigt ner
vid bordet i det inte alltför upplysta
rummet och började genast delta i
samtalen. Plötsligt tystnade hon
och utbrast:
— Oj då, nu först ser jag att vi har
karlfrämmade!
Jag var nämligen inbjuden för att
se hur de arbetar och samtidigt få
tillfälle att informera om HTLI:s
verksamhet.
Jag upplevde en härlig uppsluppen stämning i hela gänget.
Det var tydligt att de trivdes
tillsammans och uppvisade en
stolthet över det arbete de kan
utföra tillsammans för de fattiga.
Text och bild Allan Widarsson

Det är ett glatt gäng med “tanter” som samlas en gång i veckan för att
med flitiga händer producera varma kläder, som vi får ge till de fattiga.

Här är några av de alster de producerat. Det är tydligt att de har känsla
för både smak och kvalitet.
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Man blir lycklig på olika vis och sätt
att för mänskan bli nöjd
är visst inte så lätt.
”Om jag ändå hade det si eller så.
Om jag nån gång en redig vinst kunde få
som gjorde mig salig och omåttligt rik
gav mig lyxvilla vid någon Medelhavsvik,
kunde flyga dithän när jag helst hade lust,
kunde kryssa med jakter från kust och till kust,
klä mig vackert i silke och dyraste gull,
alltid känna att fickan av slantar va´ full,
stoppa i mig mat av dyraste slag,
dricka viner ur gnistrande glas var dag.
Hå, hå ja,ja, det vore väl bra?
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Ett liv som vore något att ha..men.......
Men tänk att gå miste om känslan så skön
när åter min trädgårdsplätt blivit grön,
missat glädjen av pengar jag själv skrapat ihop
till ny, fin soffa - jag höjer ett rop
av glädjen till svenska, blågula skyn
när göken jag hör ifrån skogens bryn.
På förstukvisten jag tar mig en kopp
av nykokt kaffe, bulle till dopp
som själv jag gräddat i min lilla ugn.
Baket blev lyckat. Jag känner mig lugn.
Ack så skönt att krypa i sängen ner.
Med knäppta händer jag stilla ber:
”Tack gode Gud för hem och hus.”
Jag är väl ingen fattig lus.
I dag har jag köpt mej en rea-blus!
Dikt av May Mattsson
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Arif fixar alla sorters problem där det inte behövs
avancerad elektronisk utrustning för att faställa felet.

Arif Said är vår händige bilmekaniker.
Han kommer från Afghanistan och har nyss fått sitt
uppehållstillstånd och blivit en “nysvensk”. Han
väntar på att hans familj med fru och fyra barn skall
förenas med honom före jul. Arif är en verklig
mångsysslare. Han har bl.a. 11 års erfarenhet av
växellådsservice på tyngre fordon. Här står han vid vår
nya billyft, som klarar fordon upp till fyra ton.

BilHjälpen som är en ny
nisch inom Hjälp Till Liv
Internationals verksamhet finns i samma hus som
Biståndscentret.
Arif har unika kunskaper
som nu kommer till nytta
för de fattiga. Han har
flera starka strängar på
sin lyra. Han kan fixa bl.a.
datorer, TV och hem-

elektronik samt bilservice,
som är den gren han
jobbat mest med i litt liv.
Arif kommer från nödens
Afghanistan. Han vill mest
av allt att nettot från
BilHjälpen ska hjälpa
fattiga familjer i Aghanistan.
Bild Renée Westrin
Text Allan Widarsson
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbygg-naden av
lägergården Bärn-stenen.
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 alltmera sällan.
Skivan kostar 80 kronor plus
porto 20 kr och distribueras
genom HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att
skicka 100 kr till vårt plusgiro
900115-7 eller bankgiro 9001157 och skriva BjörnsCD som
referens, så kommer skivan med
posten 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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Text och foto
Renée Westrin

Ibland gör vi något extra för att
aktualisera de olika länder där
vi bedriver verksamhet. De här
dagarna passar vi på att
berätta om vår fadderverksamhet, som idag finns i åtta
länder, Rumänien, Lettland,
Littauen, Bulgarien, Serbien,
Ryssland, Afghanistan och
Etiopien.
Dessutom har vi medarbetare i
vår secondhandbutik med ursprung från Burma, Thailand,
Burundi och Irak.
Därför har vi all anledning att
presentera den internationella
kulturen lite mer.

I bland annat Afghanistan har
vi flera familjer, som helt
Kiros Widarsson, iklädd
saknar försörjning. Det är
typisk Etiopisk folkdräkt,
familjer där Talibanerna dödat
presenterade fadderarbepappan och den ensamma
tet i Etiopien samtidigt
mamman sitter i sitt kalla hus
som hon serverade
utan
någon som helst möjlighet
smakprov från det
att
skaffa
mat till familjen.
Etiopiska köket.
I den afghanska kulturen får en
kvinna inte vistas ute ensam
och kan naturligtvis därmed
inte gå till torget eller butiken
för att köpa mat. (Om man nu
Mu Kyo, i mitten av bilden, till äventyrs har pengar att
och hennes syster Ta Na
handla för).
Htoo, till vänster i bild, är En lärare, som undervisar i
karener som tvingats i
engelska, är vår samarbetslandsflykt från Burma till
partner och hjälper familjerna i
Thailand, där de bott i
dessa byar att köpa mat för de
flyktingläger under flera
pengar som kommer från
år, innan de slutligen
faddrarna i Sverige.
hamnade i Hudiksvall.
Vi behöver fler faddrar till
Mu Kyo är anställd i vår
familjer i detta område.
secondhandbutik och
ansvarar bland annat för
sortering av inlämnade
kläder.
Sima, till höger i bild,
kommer från Afghanistan.
Hon har nyligen fått en
fristad i Hudiksvall och
deltar denna dag med sina
specialiteter genom att
bjuda på smakprov från
det Afghanska köket.
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Du är hjärtligt välkommen att
ta del i denna mycket viktiga
uppgift; att ge mat till de
svältande barnen.
Titta in på vår hemsida
www.htli.org för att se om du
hittar någon som ditt hjärta
tycker att du ska hjälpa.
Vi är kanalen mellan dig och
familjen. Och 100% av din
gåva går till fadderlandet.
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Vad väntar
Astrid,
Anna-Lena
och Allan på???

Jo .......

…. att sånggruppen "SÅNGGLÄDJE"
ska underhålla med sin härligt
blandade repertoar.

De fyra sjungande gentlemännen är:
Fr v Kalle Norin, Nisse Broberg, Helge Björk
och Bengt Lindblom.

Solist: Agneta Svedberg

De fem sjungande damerna är Fr. v. Ulla Persson,
Berit Lind, Gun-Britt Rotter, Agneta Svedberg och
Astrid Dahlström.

Dragspelet trakteras av Bosse Englund

Els-Marie Mill, Anette Andersson och
Tini Warg njuter både av sångglädjen
och det goda fikat i vårt uppiffade
Café.

Fortsättning på nästa sida!
13
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På en äkta “CatWalk” visade mannekängerna vilken
imponerande samling av olika, användbara, fina kläder det
finns i vår klädavdelning.

Mattias Nilson

Josefin Jakobsson

Ylva Scherdin

Anton Jacobsson

Emma Karlsson

Vi tackar de
ungdomar som
ställde upp och
visade oss detta.

Vidar Trolin

Vidar Trolin

Även lille Vidar fyndade
den här dagen. Först
hittade han en tuff
skinnjacka och sedan en
lämplig cykel. Därav den
lyckliga minen.
14

Anders Trolin

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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När man packar en container som ska gå så lång väg och kostar 50.000 kr att skicka, är det viktigt att den
verkligen packas full.

Det kom ett nödrop ifrån Kurdistan. Ropet kom från de icke
muslimska grupperna som nu
jagas av ISIS, eller som de själva
kallar sig, Islamiska Staten.
Denna terrorgrupp påstår sig gå
Guds ärenden och vill omvända
alla människor på jorden till islam.
De kristna grupperna är särskilt
utsatta och massor av familjer har
flytt upp i bergen undan våldtäkter,
mord och tortyr.
Därför har vi nu under en månad
packat en container på ca 85
kubikmeter full med kläder och
husgeråd.
Initiativet kom från Zahed
Eizadpanah som tillsammans med
några andra kurder har sitt
ursprung från Irak, men numera är
bosatt i Göteborg.
De kontaktade oss för att få
hjälp med att skicka en hjälpsändning till bergen i Norra Irak,
dit många familjer nu tagit sin
tillflykt undan en säker död.
Det är ingen tvekan om att det
kan klassas som ett regelrätt krig
som utkämpas mellan terrorgruppen ISIS och övriga världen.
De har genom flera talespersoner i TV deklarerat att de tänker
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erövra hela världen.
Det finns flera av dem som
anslutit sig till ISIS, som bor i
Sverige och tacksamt tar emot det
bidrag från staten som är en
rättighet för alla de “nysvenskar”
som fått asyl och ska starta ett nytt
liv i Sverige. De ser detta bidrag
som en gåva från Gud
Men om det nya livet de nu vill
börja i sitt nya land får en sådan
här våldsam inriktning tycker jag
att något har gått snett.
När man kommer till Sverige
som flykting är det oftast för att
komma ifrån våldet. Men här blir
det snarare en språngbräda till
mera våld för att effektivare tvinga
människor till erkännande av
Islam som den enda godkända
religionen.
I en telefonintervju från en TVstudio berättar en medlem av ISIS
att de även kommer att genomföra terrordåd i Sverige. När man
hör sådant känns det som att
något gått fullständigt galet.
Vi har nu lastat en container,
som ska skeppas från Gävle och
efter omlastning i Amsterdam till
Mersin i Turkiet, där den transporteras vidare till Erbil i Kurdistan

(Norra Irak).
Därifrån kommer materialet att
nå ut till famljer som tvingats fly
och lämnat allt i sina hem och
följaktligen saknar allt. En enda
container är naturligtvis som en
droppe i havet, med de människor
vi når med den här lasten kan vi
faktiskt hjälpa.
Text och foto Allan Widarsson

Om du är intresserad av att veta
mer om ISIS verksamhet kan du
titta på reportagen på Internet via
följande länkar.
Reportage från en reporter som
följt ISIS på uppdrag:
https://news.vice.com/video/th
e-islamic-state-full-length
ISIS i Sverge:
www.youtube.com/watch?v=lg
BbTTQ42Ps
Var noga med att skriva länken
exakt som det står med stora och
små bokstäver

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

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

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.
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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
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Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.

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

Vargmötesvägen 9 , 186 33 Vallentuna

Varuhuset för dom smarta

Vxl. 08-27 00 66 fax 08-27 96 88

Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Email: information@rosenqvist-group.se

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

Problem med bilen?

foto: Internet

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

Hjälp Till Livs International
www.htli.org
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bilhjalpen@htli.org

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Lillemor Lundin, Iggesund
Gunnar Andersson, Söderhamn
May Grönkvist, Söderhamn
Gerd Eriksson, Orsa

Rätt lösning ser ut så här:

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

□
□
□
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Leveranser under 2014
2014
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Totalt statistiskt värde för 2014

57
ton

2,32 milj

13.0

325.000

9,0

250.000

Jan

Kläder till Petrozavodsk i Ryssland

Feb

Möbler, kläder och loppisprylar till Lettland

Maj

Kläder och loppisprylar till Bulgarien

10.0

220,000

Jun

Kläder och möbler till Zilupe, Lettland

4,5

90.000

Sep

Kläder och möbler till Zilupe, Lettland

11,0

280.000

Nov

Kläder och husgeråd till Erbil i Kurdistan

9,5

345.000
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Till Minne Av Helena Westberg

Hudiksvall

Ragnhild Thorell

Enviken

Ingemar Andersson

Sundsvall

Henrik Andersson

94 år

Umeå

Lea Huupponen

85 år

Umeå

Bernt Eriksson

80 år

Hudiksvall

Birgit Rodhin

75 år

Gävle

Thea Pettersson

Söderhamn

Gunnar Persson

70 år

Hudiksvall

Bengt-Åke Hedblom

Finnflo

Margareta Nilsson

70 år

Hudiksvall

Per-Olov”Olle”Backlund Hudiksvall

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

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

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

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

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

Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

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

Hjälp Till Liv international, är
en ideell organisation som bygger
på det kristna budet: allt vad ni vill
att andra ska göra för er, ska
även ni göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis.
Det finns inga anställda, förutom i
vår secondhandbutik
och
Biståndscenter på. Håsta-holmen
Ingen annan form av ersättning
betalas för den tid man lägger ner i
detta arbete.
Ersättningen består i gengäld
av glädjen över den tacksamhet
man möter hos de människor vi

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

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

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.

kan hjälpa. 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 hjälpinsatserna, bl.a. för

att kunna skapa syssel-sättning
och arbetstillfällen på hjälporterna.
Vi försöker decentralisera
arbetet, så att alla medarbetare
kan arbeta helt utifrån sina egna
möjligheter. Vi behöver hjälp med
klädsortering, secondhandförsäljning. m.m.
Vi behöver datakunniga
administratörer och organisatörer med goda kontakter I
samhället.
Vi behöver personer som gillar
styrelsearbete, att skriva brev,
reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga
arbete.
Vi behöver försäljare som kan
kontakta företag för annonser
och sponsring.

Välkommen som
medarbetare!
Stöd vårt arbete med en
gåva till Pg 90 01 15-7
eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

