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Trons dilemma
När jag skriver detta har
jag just hört på radion, hur
terrorister stormar in i folksamlingar och mördar så många
oskyldiga människor man kan,
medan man man ropar orden
"Gud är större”.
Det är verkligen ett stort
dilemma, om man inte förstår
Guds verkliga vilja, nämligen att
rädda så många människor som
möjligt från det onda. Här finns
det en uppenbar brist hos de
lärare som förkunnar Guds
budskap.
Dessa terrorister menar sig ha
den enda rätta tron och därmed
även rätt att utöva Guds
rättfärdiga domar. Men det finns
ingenting i Islams lära som
rättfärdiggör detta till-vägagångssätt.
Alla är väl överens om att det är
ren ondska som driver dessa
människor till obegripliga
våldshandlingar.
Jag läser från Jesu egna ord i
Matt 12:33, 35 : Antingen får ni
säga att trädet är bra och frukten
bra, eller att trädet är dåligt och
frukten dålig; på frukten känner
man trädet [35] En god människa tar fram det som är gott ur sitt
goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt
onda förråd.

Vilken makt som har greppet om
dessa människor hjärtan är inte
svårt att inse.
Nu strömmar det in flyktingar till
Sverige undan död och förintelse och vi undrar alla om vi har
kapacitet och förmåga att ta
emot dem. Det har vi säkert,
men knappast utan att vi måste
offra något av vår egen bekvämlighet.
Under andra världskriget anlände ca 400.000 flyktingar till
Sverige och de blev alla omhändertagna av de svenska
hemmen. Idag är det annorlunda. Nu måste vi skrapa fram
egna lägenheter till alla, vilket är
mycket svårt att åstadkomma
på kort sikt. Det förväntas
komma 190.000 flyktingar innan
året är slut.
Till Sverige har det även kommit
tusentals fattiga romer för att
sitta vid våra butiker och tigga
ihop till lite mat åt sina barn.
Alla dessa människor är både
fattiga och invandrare.
Att de här våldamma terro-
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risterna är helt fel ute, kan man
förstå om man läser t.ex. 3 Mos
23:22 om Guds omsorg om de
fattiga: När grödan bärgas i ert
land, skall du inte skörda ända ut
till åkerrenen, inte heller skall du
samla in de sista axen av
skörden. Du skall lämna kvar det
åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.

Här är det uppenbart att Bibeln
hela tiden undervisar oss i att
våra gärningar ska resultera i
godhet mot varandra, i synnerhet för de utsatta och svaga i
samhället. Jag är glad att jag får
äga den tron att Gud vill det
goda med oss människor.
Godhet kan aldrig manifesteras
med våld, vilka argument man
än vill komma med.
Jag inser att vi som inte sysslar
med grödor ändå måste
försöka dra vårt strå till stacken
för att lindra nöden hos de
fattiga. Ett litet automatiskt
avdrag från lönen eller pensionen, som skickas direkt till en
fattig familj, är ett bra sätt att
lämna kvar lite åt de fattiga och
invandraren.
På så sätt har vi nu under
sommaren fått möjlighet att låta
några fattiga tiggare från
Bulgarien åka hem för att vara
med sina barn i stället för att
tvingas sitta ute och tigga.
Den slant du skickar till tiggarna
går direkt över till familjen så du
kan vara säker på det inte
läcker över några pengar till
maffian, utan allt kommer
familjen tillgodo.
Nu kommer julen med allt vad
det innebär av ensamhet och
förtvivlan, för alla dem som inte
har något att sätta fram på
bordet till sina barn, samtidigt
som vi i Sverige förväntas
passera nytt rekord vad gäller
julhandel.
Låt oss tänka lite mer på de
människor som saknar försörjning till sina familjer. Oftast
beror det på att de råkar vara
födda av fel föräldrar i alldeles
fel land och
därför inte kan
få ett jobb som
ger tillräcklig
försörjning för
familjen.
Låt oss därför
ta chansen att
göra en god
gärning och dela med oss
frikostigt till de fattiga.
God Jul !
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Flyktingar på väg någonstans genom
hela Europa, med den ständiga frågan:
Vem vill låta oss stanna?
När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det
mesta 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 februari tills vidare.
Måndag
10.30 –19.00
Tisdag-fredag 10.30 –18.00
Lördag
10.30 –15.00
Röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan 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 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.
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

Du behöver inte
bli Fadder!
Jag menar, du behöver inte ta eget
ansvar för ett barn för att kunna
hjälpa till.
Många vill gärna hjälpa till men
känner att de inte vill engagera sig
och ta eget ansvar för ett barn. Då
kan Du i stället ge en tillfällig gåva
när du vill. Du kan till exempel
skicka in en kollekt du som tar upp
på jobbet eller på syjuntan. När du
skickar in din gåva kan du märka
den med “tiggarna”. Då går hela
den slanten oavkortat till de
romska familjer som fått möjlighet
att sluta tigga. Villkoret för att
familjen ska få vara med i faddersystemet är först och främst att
barnen måste gå i skolan.
Utbildning är det viktigaste av allt.
Många av de tiggare som sitter i
Sverige kan inte läsa men vill att
deras barn ska få chansen.
När vi började vårt arbete i
Rumänien för 25 år sedan mötte vi
dessa människor. De var fattiga då
också och vi hjälpte dem. Men då
kunde de ändå överleva genom att
få tag på enkla jobb, som tegelbärare på byggen eller som koherdar. Inga välavlönade jobb det
heller.
Men i dag är denna typ av jobb helt
borta. Det nya EU har nämligen
flyttat upp ribban så långt att ingen
av dessa fattiga kan ta sig över.
Minimilönen (existensminimum)
är ca 2000 kr i Bulgarien och är
den summa man minst måste
betala för att anställa en bulgarisk
medborgare.
Om du en månad ger 100 kr så ger
vi den till ett barn i Bulgarien och
nästa månad får samma barn 100
kr från någon annan, som ger fria
pengar till faddersystemet.
På så sätt kan vi hjälpa många
familjer att överleva i sitt hemland
så barnen får ha sin mamma
hemma och de själva får gå i
skolan. Du kan genom Internet
och vårt unika faddersystem alltid
se vilket barn som fick dina pengar.
Allan Widarsson

4

Nu hjälper vi tiggarna
i hemlandet !
Nu behöver vi din hjälp! Du som tycker att tiggarna
ska få vara hemma med sina barn, i stället för att sitta
utanför ICA och frysa, får nu en chans att hjälpa till.
Världen kryllar av flyktingar som flyr från krig, våld och fattigdom.
Romerna tillhör dom som tvingas bort från sitt land på grund av
fattigdom. Egentligen är dom hjältar, som ger sig ut på förnedrande
tiggarresor för att rädda sina barn. Men barnen behöver sin mamma
där hemma, så att de själva kan gå i skolan. Annars har vi snart nästa
generation tiggare vid våra butiker.
Vårt faddersystem hjälper familjer i Bulgarien och Rumänien så att
familjerna slipper tigga.
Det gäller främst romer som ofta har dålig eller ingen utbildning alls
och därför har svårt att få ett jobb så de kan försörja sin familj.
Var med och hjälp ett tiggarbarn till en bättre värld.
Ta ett personligt barn eller ge en frivillig gåva som går
direkt till tiggarfamiljer i hemlandet.

Ge ditt bidrag till Bg 900-1157 eller Pg 900115-7
www.htli.org
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14 barn från ,6-års till 6-an, var inbjudna för att få välja vardera 2 böcker att ta med till skolan

Emma, 1-an, Molly och Inez, 6 -års, letade
bland de många fina barnböckerna.

!Alexander och Maryam från 3 -an blev
nöjda med sina val.

Vahagn ,1-an, strålade av lycka för sina rysare.
Vince o Alva, 2-an,
gjorde sina val bland
fackböckerna.

Rasmus,5 -an, valde fotbollsböcker.

Agnes och Mimilay, 4- an
såg nöjda ut efter sina val.

Bild och text Renée Westrin
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Det är svårt när man inte kan språket,
så fröken Margaretha fick hjälpa Diana
i 6-an. Filip , 4-an, lyssnar.

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

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!.

L
å
n
g
s
i
k
t
i
g
t
a
r
b
e
t
e
p
å
B
a
r
n
e
n
s
H
u
s
,T
a
b
i
t
a
,i
R
e
g
h
i
n
“Alla kan inte bli president, men
alla kan bli någon”. Ungefär så går
tongångarna på Barnens hus i
Reghin. På Tabita finns just nu 30
10 kr
barn i åldrarna 5 till 14 år, från
ekonomiskt och/eller socialt
utsatta familjer, inskrivna.
20kr
Verksamhetsidén är lika enkel
som den är genial. Om barn ges
hjälp med läxläsning, får mat, hjälp
med hygien, kläder osv. är chan45 kr
sen större att dessa barn kommer
20 kr
att fullfölja sin skolgång, bli välfungerande individer och på så
sätt i större utsträckning hitta ett
jobb och bli självförsörjande
senare i livet. Arbetet är långsikNågra av barnen som just nu är inskrivna på Tabita
tigt, men man har redan nu sett
framgången i konceptet, då flera
barn förbättrat sitt skolresultat och
några av de barn som varit med
från början har vuxit upp och gått
vidare ut i arbetslivet.
Klänning 350 kr, sjal 20 kr
Tabita har öppet mellan 10-16
Hatt 20 kr
varje vardag under skolans läsår.
Barnen kommer dit när skolan
slutar, De som har läxor får hjälp
att göra dessa, medan de andra
barnen leker. Klockan 2 serveras
maten, Efter det är det fortsatt
Gemensamma mattelekar
läxläsning eller lek innan barnen
går hem vid 4-tiden. Idag arbetar
Juliana, som ansvarar för matlagningen och Stela, som hjälper
barnen med läxorna, på Tabita.
Verksamheten drivs uteslutande
Ormskinssko 150 kr
av bidrag från Hjälp till Liv och
Hjälp Till Liv International. Det är
Utdelning av kläder till barnen
bland annat inkomsten av försäljningen från vår secondhand och
Text och bild
bistångsbutik i Hudiksvall, samt
Kenneth Larsson, på
privata donationer som möjliggör
plats i Reghin,
attStövlar
denna
utmärkta
verksamhet
Rumänien
150 kr
/par
kan fortsätta.
Jag befinner mig i skrivandets
stund på Tabita, för att bland annat
lära mig mer om verksamheten.
Jag kan redan nu säga att den
verkligen gör skillnad för de barn
som har förmånen att få vara med 30 kr
här.
Min förhoppning är att vi skall
kunna hitta nya bidragsgivare för
att verksamheten skall kunna leva
vidare och utvecklas.
Kenneth Larsson
iggekenneth.blogspot.com

Fotboll - Utelek på Tabitas förnämliga lekplats
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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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Intervju med vår medarbetare
Thomas Persson, 61 år.
-När och hur kom du i kontakt
med HTLI?
— Det var för många år sedan
när ni hade butiken på Hamngatan.
— Jag var in och frågade om det
fanns någon chans att få ett
arbete där.
— Arbetsförmedlingen var inte
villig att hjälpa till eftersom jag var
förtidspensionerad.
— En dag åkte jag förbi butiken
här på Håstaholmen, gick in, såg
mig omkring och frågade om jag
kunde få arbetsträna där.
— Nu har jag en bra Handledare
på AF och en trygghetsanställning i HTLI.
— Har du någon speciell
arbetsuppgift i Butiken?
— Jag har ansvar för att samordna och utföra transporter av
möbler till och från Butiken.
— För övrigt sköter jag kassan
ibland, testar elartiklar som ska
säljas och har reparerat en hel del
cyklar här. Jag rycker in där det
behövs.

— Vad tycker du är det bästa
med den här arbetsplatsen?
— Att jag får ansvar. Här är högt i
tak. Vi har personalmöten där
ledningen har en vilja att lyssna
och låta alla göra sin röst hörd.
Våra åsikter respekteras. Man
känner sig delaktig. Jag känner att
jag får respons.
— Känns det meningsfullt att
jobba här?
— Jaa, det gör det verkligen. En
chans för mig att komma tillbaka
efter 15 års motarbetande från
Arbetsförmedlingen. Jag känner
att jag hamnat rätt.
— Jag hoppas att den här
organisationen får finnas kvar.
Den har en mycket viktig funktion i
samhället och stor betydelse för
många människor.

— Vad gjorde du innan du
började här?
Jag bodde i Stockholm med
missbruksproblem. Vid 43 årsålder fick jag en hjärtinfarkt,
pacemaker och gjorde en bypassoperation. Därefter fick jag en
fastighetsteknisk utbildning av AF
som ledde till arbete. Jag tog
också en kurs på Forsa Folkhögskola. Det fanns billiga lägenheter
i Iggesund så jag lämnade allt i
Stockholm och flyttade dit.
— Har du utvecklats och /eller
lärt dig något under din tid här i
norr?
— Jag tycker att jag är under
ständig personlig utveckling
sedan jag slutade med droger för
18 år sedan. Jag jobbar hela tiden
med mig själv för att bli en harmonisk människa.
— Hur ser du på din framtid?
Mycket positivt.
Tack för att du tog dig tid och ville
dela med dig av ditt liv
och för den viktiga insats du gör
för de behövande.
Vi i HTLI önskar dig all lycka i
fortsättningen.
Renée Westrin

Leveranser under 2015
2015
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Totalt statistiskt värde för 2015

40,2
ton

0,951mi

13.2

291.000

Feb

Kläder och möbler till socialcentret i Gulbene, Lettland

Maj

Kläder till Petrozavodsk d

1.0

25.000

Maj

Kläder och möbler till Daugavpils, sängar till Varaklan i
Lettland

9,0

249.000

Maj

Sjukhussängar till Lettland

1,5

51.000

Aug

Kläder och kyrkbänkar till Lettland

8,5

160.000

Okt

Kläd4e och möbler tll Lettland

7,0

175.000
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Ove Aronsson, trubadur och
motorman, är en modig man med
ett hjärta som klappar för de
utsatta.
I sin bok “Dagbok från ett
maskinrum”, berättar Ove om
sina upplevelser från sina tre resor
som motorman på fartyget
Restoration. Boken är inte bara en
strikt loggbok om byten av
maskindelar, utan handlar lika
mycket om livet och kampen i ett
maskinrum. Ove beskriver även
det ofta varierande klimatet i
relationerna mellan besättningsmän som lever under hård press
av både miljö och tekniska
problem.
Man behöver inte alls ha ett stort
intresse för sjöliv och båtar för att
förstå och känna empati för de
människor som lever en stor del av
sitt liv på sjön och därför är
isolerade från övriga världen av
stålväggar och ibland miltals av
vatten.
Vi säljer boken till förmån för
arbetet bland tiggare och
flyktingar.
Restoration

Ett fartyg, ett uppdrag
Församlingen Livets Ord
startade 1993 en organisation med
namnet Operation Jabotinsky.
Projektets syfte var att hjälpa ryska
judar till Israel undan den förföljelse
de utstått i sitt gamla hemland. 1993
var också året när församlingen Livet
Ord bad om en båt att föra hem ryska
judar till Israel. Vad de inte visste då
var att på det årets bibelskola fanns
två elever från Petersburg i Alaska,
Stan och Sharon Langaker, som
faktiskt ägde en gammalt amerikanskt
trupptransport fartyg, tidigare inköpt
för detta syfte. Här följer historien om
mirakelskeppet M/s Restoration.
Sommaren 1992 kom två unga
kristna kvinnor till Petersburg och fick
jobb på fiskkonservfabriken. Deras
plan var att tjäna ihop pengar för att gå
ett år på Livets Ords bibelskola i
Uppsala. Kvinnorna lånade ut videor
och kassetter till Stan´ och Sharon om
Israel och det judiska folket. Detta
grep deras hjärtan och gav dem en
önskan att hjälpa till att på något vis
fullborda Guds gamla profetior.

m/s Restoration ett
ståtligt fartyg
Stan hade tidigare varit och
tittat på ett fartyg, utan att
reflektera vidare över detta. I april
1993 manade Gud honom att åka
och titta på båten igen. När han
den gången gick ombord gjorde
Gud klart för honom vad fartyget
skulle användas till: att transportera
Guds folk till Israel. Från den
stunden var Stans tanke att göra
fartyget tillgängligt för Livets Ord så
länge församlingen behövde det.
Familjen Langaker köpte in fartyget
utan att ens ta reda på om församlingen ville ha det. På sommaren 1993
sålde Stan och Sharon sitt företag och
flyttade till Uppsala för att gå på Livets
Ords bibelskola. Småningom blev det
så att de skänkte fartyget till församlingen.Fartyget låg då fortfarande på sin
plats i Seattle på USA-s västkust och
var vid denna tidpunkt 49 år gammalt.
Båten var ursprungligen byggt 1944
för amerikanska marinens räkning
och hann under namnet Lock Knot
göra en resa till Filippinerna som
styckegodsfartyg innan hon överläts
till amerikanska armén och blev
trupptransportfartyg. Då kriget tog
slut upphörde behovet av Lock Knots
tjänster och hon lades i malpåse.
Efter 36 overksamma år köptes
hon 1985 av en domedagssekt och
flyttades till Oakland på USA-s
västkust. Därifrån såldes hon fem år
senare till några fiskare från Seattle
och Alaska. I Seattle låg hon då
familjen Langaker köpte henne.
Efter att fartyget skänkts till Livets
Ord på hösten 1993 gick allting
rasande fort. I januari 1994 åkte
församlingsmedlemmar över för att
påbörja renoveringsarbetet av
fartyget. Ett gigantiskt arbete vidtog.
Båten var 102 m lång och 16 m bred.
Ingen leksaksbåt som frivilligänget
mötte. Femtio overksamma år hade
satt djupa spår.
Historien om detta oerhörda
arbete som leddes av en bagare, utan
mer erfarenhet av båtar än möjligtvis
hallonbåtar, är ett stycke modern
missionshistoria. Det konserverade

maskineriet skulle
göras brukbart, fartygets jättelika
botten skulle sandblästras, hytter
skulle byggas osv. Men i juni 1994, ett
drygt halvår senare, invigdes båten i
Seattles hamn för sitt nya uppdrag
och fick vid dopet, som skedde i
olivolja, namnet Restoration.
En
månad senare gick hon ner efter
Amerikas västkust, passerade genom
Panama kanalen och i september
anlände hon till Stockholm, samma
dag som den judiska försoningsdagen
inföll. Precis på på dagen 7 månader
senare, 15 april 1995, exakt på den
dag judarna drog ut från Egypten,
stävade gamla Restoration söderut
för att påbörja uppdraget att föra ryska
judar till Israel.
På Nordsjön inträffade ett
mirakel. Nästan alltid blåser det vid
denna tid på året sydvästvindar från
Atlanten och Golfströmmen. Herrens
båt gick ut i Nordsjön blåste en frisk
Nord-Ostlig vind upp och fartyget
hade medvind ända ner till Gibraltar.
Där sa Nord-Osten adjö och blev åter
Syd-Västen som den brukade.
Ove Aronsson
Trubadur, författare, motorman
och pensionär
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I vintras satt den 30-åriga änkan
Emilia och tiggde i Hudiksvall. Tre
av hennes fyra barn var placerade
i barnhem respektive fosterfamilj
pga brist på inkomst och adekvat
bostad. Emilia hade en sista frist
till slutet på mars för att visa att
dessa problem var lösta, annars
skulle barnen adopteras bort. Hon
hade ingen chans att lösa det på
egen hand. Men med hjälp av
många faddrar och ett hopskrapat
privat bolån kunde hon börja
bygga upp ett nytt liv som mor,
husägare och odlare.
Eftersom Emilia och jag hade
utvecklat en mycket varm och nära
relation önskade jag att följa upp
HTLI's och mina egna insatser på
plats och träffa Emilia igen.
Samtidigt blev den planerade
resan en konfirmationsgåva till
min 14-årige brorson, ingen
bekväm gåva men sannolikt en
nyttig sådan.

Efter ett par dagar hos en familj i
Sofia åkte vi tåg genom vackra
bergslandskap till Krivodol i
nordvästra Bulgarien, ett av
Europas fattigaste områden.
Vinkandes sprang Emilia emot
oss. Hemma väntade barn,
hundar och katter, som gjort huset
råttfritt. Familjen visade oss stolt
runt i huset där trapphuset och
tvättstugan är helt öppna mot
trädgården och uppvärmning finns
bara i form av en vedspis i källaren. Allt var prydligt om än slitet,
och på spisen puttrade diverse
läckerheter till vip-gästerna. De
första burkarna hämtades ur
källarförrådet, som fyllts med
trädgårdens rikliga skörd. Emilia
hade odlat flitigt och fått råd och
tips av grannarna. Nästa år vill hon
röja mer i den 2000m2 stora
trädgården och utvidga odlingsytan. Fallfärdiga uthus ska delvis
rivas, delvis renoveras. Dock först

blir det vinter, vilket kan innebära
25 minusgrader och är en utmaning, när alla vattenledningar
ligger utomhus eller i icke uppvärmd källare.
Mina bagerikunder hade skickat
med 2000kr till Emilia. När jag
hade inspekterat skorstenen och
murstocken, så gott jag kunde,
och vi varit i kaminaffären gav jag
Emilia dessa 2000 kr för att köpa
en kamin, som ska monteras i
hallen mellan sovrummen.
Glädjen var stor, inte minst hos
barnen. Vi kunde även trolla fram
ljus på flera ställen i huset, sedan
vi köpt nya säkringar.
I ghettot, som ligger några
hundra meter bort, har husen
varken el eller vatten så Emilia
saknar helt erfarenhet av detta.
Hon är väldigt glad över att
slippa ghettots otrygga och
bråkiga atmosfär.

Emilia tillsammans med Veselin, sitt andra barn, som En glad Emilia tillsammans med sin mamma i sin
nu fått flytta hem till mamma.
egen högproducerande trädgård.
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Vi tog en lång promenad genom
byn, som har ca 3500 invånare.
Den enda byggnad som var
snyggt renoverad var skolan, ett
fenomen som vi såg även på
andra ställen. Inte långt därifrån
låg ett höghus med sociallägenheter. Emilia berättade att endast få
lägenheter är beboeliga, vilket var
anledningen till att hon inte fick
någon lägenhet utan i stället
fråntogs sina barn. Detta resonemang har jag även hört från andra.
Huset där Emilia hade bott i 10
år, både utan och sedan med barn,
saknade både fönster och dörrar.
De hade spänt nylontyg i fönsteröppningarna för att bromsa vind
och kyla.
Våra medhavda badmingtonracketar användes flitigt. Ibland
fick vi bryta för att släppa förbi
getter, bilar eller hästar. På lördagen körde vi i en lånad bil till
Belogradchik, där maffiga klippformationer och en fästning från
romartiden imponerade trots
strilande regn. Det var Emilias
första utflykt.
Vi hade tagit med så mycket
leksaker som flygbagaget tillät, för
att ha en inträdesbiljett till ett
barnhem. Emilias pojkar hade de
första sex månaderna varit på ett
hem i närheten, som Emilia
beskriver som ett bra barnhem. Att
komma dit oanmält på en söndagseftermiddag utmanade personalen till att fatta egna beslut,
vilket de uppenbarligen inte var
bekväma med. Men efter mycket
skickligt lirkande från Emilias sida
fick vi komma in. Vardera 15 pojkar
och flickor mellan sju och sjutton år
bodde i glasburar à 2-3 platser i en
pojk- och en flicksal. Personalen
förklarade ingenting för dem när vi
kom in utan uppmanade oss bara
att titta på dem och dela ut leksakerna. Det överlät jag till dem. När
jag frågade en stor kille efter hans
ålder svarade han:
–” Jag har 2 år kvar.”
Talande – eller hur?
Emilia går nu i 5:an, vill lära sig
att sy på sin trampmaskin, lära sig
att odla mer och bättre, lära sig att
kompostera och gradvis renovera
sitt hus. Det sistnämnda blir svårt
med de aktuella ekonomiska
ramarna, men sambon ska
försöka ta lastbilskörkort och
hoppas få jobb. Den stora sorgen

Emilia eldar i sin egen vedspis.

Emilias imponerande egenproducerade vinterförråd av tomat, paprika
pumpa m.m.

är att minste pojken ännu inte fått
komma hem, men han väntas till
jul. En liten cykel står redan i
hallen.

Text och bild, Dorotea
Guth, här tillsammans med
sin vän Emilia.

Huset där Emilia hade bott i 10 år,
både utan och sedan med barn,
saknade både fönster och dörrar.
De hade spänt nylontyg i fönsteröppningarna för att bromsa vind
och kyla.
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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 vi gå.
Jesus är kommen till jorden.

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

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 jämmer
Dock 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

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

Monitor
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Problem med bilen?

Problem med
möblerna eller
gardinerna?

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 Liv International
www.htli.org

bilhjalpen@htli.org

Vår skräddarmästare och tapetserare
Shirin kan fixa det mesta.
Ring eller kom in och berätta om dina
bekymmer.
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16
för kostnadsförslag.
Ett nytt initiativ från

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

info@htli.org

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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Titta in och fynda i vår utvidgade del av butiken.
Där finns litet av varje för hemmafixaren.
Här visas endast ett axplock av allt.
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Bild och text Renée Westrin
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Företaget Dammtrasan är numera en del av våra
tjänster. Tidigare ägare av företaget Dammtrasan
har lämnat över den till Hjälp Till Liv International.
Därmed blir Dammtrasans verksamhet ett projekt
som ger hjälp till de fattiga.
Vi hälsar alla gamla kunder välkomna och vi
lovar göra vårt bästa för att fortsätta att ge er
den bästa tänkbara service.
Samtidigt vill vi hälsa nya kunder välkomna.
Som kund hos oss bidrar du till att öka våra
möjligheter att hjälpa de allra fattigaste familjerna på vår planet.
De tjänster som vi kan hjälpa dig med och som ger
dig rätt till skatteavdrag med 50% av arbetskostnaden är bland annat följande:
Veckostädning
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
Gräsklippning
Snöskottning
Diverse småärenden till hushållet.
Men självklart vill vi gärna även stå till tjänst med
uppdrag som faller utanför RUT och ROT
tjänsterna.

Nu kan du få ditt hus rent och fint
samtidigt som du gör en god gärning
för de fattiga.

En RUT-tjänst
från
Hjälp Till Liv International
www.htli.org

tel 076-8503582

Välkommen att ringa tel 076-8503582 och berätta
vad du vill ha hjälp med, så ska vi se vad vi kan stå
till tjänst med.

Välkommen som kund och bidra
till att öka våra hjälpresurser.
17

Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL

Öppet: må,ons,11.30-16.30, To-Fr 11.30-17
Lörd 11.00-14.00

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.
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar
för ett barn, student eller
äldre, får du gärna skicka
en engångsgåva.
Engångsgåvorna fördelas till
de barn som ännu inte fått en
egen fadder. Vi har många
barn på listan som väntar på
en egen fadder. När din gåva
gått ut till ett barn, kan du via
Internet se vem som fått dina
pengar.
Även om din gåva fördelats
till tio barn kan du se vilka de
är, vad de heter och deras

hemsituation. Om du vill har
du även möjlighet att skriva
till dem.
Ta gärna upp en kollekt
bland dina vänner, i din
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå
till äldre, barn eller studenter.
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till
arbetet i mottagarlandet.
Endast 5% används till
bensin för de som åker ut i
byarna, resten 95% blir till
mat för de fattiga.

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Margareta Häll
May Grönkvist
Alexander Johansson
Eva Jansson

Hudiksvall
Söderhamn
Iggesund
Hudiksvall

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Massage och Hudvård
Hudiksvall

www.eco-kliniken.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Tandläkarhuset, Bankgränd 2, 82443 Hudiksvall
Tfn 0650-181 50
Fax 0650- 18159
info@tandhuset.se www.tandhuset.se

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592
20

wwww.forsgummi.se

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 juli 2015 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bilverkstad
Vi kan släcka dina tvåor!!
Tel 0650-540700

Gammelbansvägen 1
82440 Hudiksvall

info@tunabilteknik.se

www.mekonomen.se

Vi är fastighetsmäklare som mäklar alla typer av fastigheter och företag över hela
landet med 20 års samlad erfarenhet.
Låt hjärtat vara med att välja din mäklare: Om Du avslutar en affär med
oss drar vi av 1000 kr, som oavkortat går till HTLI:s arbete bland de fattiga!
Mäklaraktörerna Sverige AB, 070-669 38 63
rolf.e.ekstrom@telia.com
Rolf Ekström, Södra Kungsgatan 42, 802 52 Gävle
026-65 20 20, www.maklaraktorerna.se
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Till Minne Av -

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

Gunborg Sjödin

87år

Örnsköldsvik

Signhild Ericson

85 år Hudiksvall

Rolf Andersson

75 år Arvika

Kenneth Johansson

Hudiksvall

Håkan Petterson

Hudiksvall

Per Reit

Hudiksvall

Edith Stolpe

Hudiksvall

Folke Dellenvall

Hudiksvall

Kerstin Eriksson

75 år Hudiksvall

Elsy Svensson

Hudiksavll

Astrid Widarsson

70 år Hudiksvall

Nettan Hjelm

Bergsjö

Lars Erik Gustavsson

70 år Arvika

Lennart Lindfors

Iggesund

Ove Aronsson

70 år Dala- Järna

Anna-Maria Bergqvist 40 år Falun

Ingegerd (Inger) Axelsson Söderhamn
Nils Höglund

Gävle

Knut Björn

Sunne

Tomas Gunnarsson

Tived

Ulla Thybelius

Örebro

Sven Leandersson

Älvdalen

Oskar Larsson

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

Upplands Väsby

- 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
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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 second och Biståndsbutik på
Håstaholmen. 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
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan

www.hudiksvallssolskydd.se

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.

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 sysselsättning

och arbetstillfällen på hjälporterna.
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

