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Roman åker ända från Karelen för att hämta
kläder till de fattiga i sin hemstad! Sid 5

NYHETSFORUM NR 4 2017 - ÅRGÅNG 13

LYCKAD FADDERGALA
 med festligt 25-årsjubileum!

Julgåvokort

God Jul!

Inne i tidningen!

Sid 7-8

Hjälp Till Liv
Bistånd Secondhand

I N T E R N AT I O N A L
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 Hjälp till LIv International ,
Håstaholmnen 3, 824 42 Hudiksvall

info@htli.org
 www.htli.org
facebook.com/htli.org

Tel/Fax 0650-56 01 00

AnnaLena Gustafsson 073-844 47 60
0768-50 35 82

alt. 0650-56 01 00

Allan Widarsson 0705-360431
Kjell Widarssson

kjell.widarsson@gmail.com
 Spanien HTLEs

 123 9001157
 900-1157

 900115-7
 81299 43 131-144-8

Prylar och möbler lämnas i vår
Secondhandbutik på Håstaholmen. Det
är även möjligt att få hämtat.

 250 kr/år
 är varierande, se artikel och

www.htli.org. Anmäl dig som fadder på
tele 070-536 04 31

 Allan Widarsson
 Berith Nilsson

Madina Ersson resp. Ivans Naidjonoks
Renée Westrin
 070-372 98 61

 850 kr/åttondels sida
(88x66 mm) Köp 4, betala för 3 med
pris 2550 kr/åttondelssida.

: 6000 ex
1653-9966

Hjälp till Liv International är en ideell organisatinon,
baserad i Hudiksvall och som fungerar på ideell grund och
utan vinstintressen. All behållning går till vår bistånds-
verksamhet i de länder där vi är verksamma, vilka för när-
varande är Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Etiopien,
Serbien, Afghanistan och Ryssland. Vår vision är att bidra till
att människor ska få leva ett värdigare liv. Vår misson är att
genom ett stort inslag av frivilligarbete förverkliga vår vision
så kostnadseffektivt som möjligt. Arbetet grundar sig på
kärleken till medmänniskan. Som ledmotiv har vi bibelordet:
”Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för
dem”. Utifrån detta ska HTLI ge humanitär och andlig hjälp
åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Du kan följa vårt arbete genom tidningen Hjälp till Liv
International Nyhetsforum, genom vår hemsida www.htli.org
och genom vår Facebooksida. Vi har även en
Secondhandbutik på Håstaholmen i Hudiksvall, som du
gärna får handla i, för att stödja vårat arbete! Där finner du
även vårt kontor. Vill du stödja vårt arbete kan du göra det
genom att ge en gåva, bli stödmedlem, bli fadder och/eller
bli volontär!

Vill du veta mer eller anmäla dig som fadder eller volontär?

Ring Anna-Lena 073-844 47 60 eller Allan 070-536 04 31

Var med och gör skillnad! - Du behövs!

Hjälp till Liv international
www.facebook.com/htli.org

Genom Hjälp till Liv har 1300 barn, äldre och
studenter fått hjälp genom åren. Vi har för
närvarande 600 barn och vuxna i våra fadder-
program.

Varje år skickar vi minst fyra stora
hjälpsändningar med kläder, möbler, rullstolar
m.m. Dessutom går även flera mindre
sändningar iväg till våra programländer.

HTLI har byggt och driver barncentret ”Tabita” i
Rumänien. I Afghanistan har vi en provisorisk
skola för barn vars föräldrar blivit dödade av
talibanerna. En större skolbyggnad är påbörjad
för 400 barn, varav hälften kommer att vara
flickor.

På Håstaholmen i Hudiksvall har HTLI en stor
secondhandbutik med café, driven på ideell bas.
All vinst går direkt till våra biståndsprogram.

HTLI har genom åren bistått med bland annat
vattenprojekt och projekterat en lägergård i
Lettland, för barn i utanförskap.

ÖPPETTIDER - butik och kontor
Må - Fr 10.30-17.00  Lö 10.30-15  Sö & helgdag stängt
KONTAKT - tele: 0650-56 01 00/073-844 47 60
E-mail: info@htli.org hemsida: www.htli.org

Hjälp till Liv
Bistånd Secondhand

www.htli.org
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En riktigt god jul - till alla!

Omslaget
Collage - Berith Nilsson

Sid 5 Roman brinner för
Karelens frysande hemlösa

Sid 8 Sponsra HTLI:s skolbygge
för flickor i  Afghanistan!

DETTA NUMMER

Sid 6-7 Lyckad Faddergala med
25-årsjubileum

Sid 4 Kreativitet
på dagcentret
Tabita

Sid 9-10 Bli någons
julängel - ge bort

HTLI-gåvokort i jul!!

Sid 24 Bli Fadder!

Sid 24 Hjälpkrysset

Sid 21 Julens Hjälpkryss!

Sid 11 Jul i vår Secondhand

Sid 13 Samtal om integration

Vintern och kylan kommer smygande.
Det är lika varje år.  Sommardäcken av
och vinterhjulen på. Fast numera
dröjer jag i det längsta med att göra
jobbet. - Kanske är man latare när man
passerat 70? Eller har jordens me-
deltemperatur ökat så mycket att
vintern kommer senare?

När julen infinner sig, mitt vår
mörkaste årstid, är det för våra tiggare
knappast en tid av glädje och gemen-
skap. Många av dem befinner sig långt
bort från sina nära och kära. De
övernattar trots kylan i sina bilar och
den lilla peng som tiggeriet ger, räcker
idag inte till att ha råd att ha motorn
igång för att få lite värme. De flesta
längtar hem till sina kära, men resor
kostar pengar. Därför är många tvinga-
de att fortsätta sitt tiggeri.

Men för de familjer vi kunnat hjälpa
med faddrar och som numera är
hemma med sina barn i Bulgarien och
Rumänien, är situationen betydligt
ljusare. En lycklig pappa från en av
fadder-familjerna i Bulgarien, skickade
ett foto på sin  överlyckliga son som just
fått en cykel i julklapp. Mannen berät-
tade via telefonen, att han var mycket
glad över att kunna ge sin son en riktigt
fin cykel.  Han vet att det är faddrar från
Sverige, som gett honom denna  möj-
lighet, även om han inte vet vilka just
hans faddrar är. Han ut-tryckte varmt
sin stora tacksamhet för den hjälp han
får varje månad.

Den sista tiden har vi fått många
givare, som gett till “Hjälp till tiggare i
hemlandet”. Det är dessa gåvor som vi
kunnat för-medla direkt till tiggar-
familjerna.

Julen är ju gåvornas högtid för att
minnas hur Jesusbarnet föddes som en
freds- och fridsgåva till jordens alla
människor. Tänk hur annorlunda värld-
en skulle sett ut om alla skulle ta emot
fredens gåva lika tacksamt som tiggarna
tar emot sina gåvor från faddrarna!

Men många ser inte värdet av julens
största gåva, kanske just för att den är
gratis. Kanske skulle många fler söka
den himmelska friden om man tvinga-
des betala för den?

En gång i tiden såldes “avlatsbrev”
vilka innehöll några rader med löften
från påven om inträde till himlen.
  Problemet var väl att ingen som
lämnat jordelivet fått med sig något
brev att visa upp. Men jag är övertygad
om att många skulle offra mycket
pengar om man kunde köpa frid till sin
oroliga själ. Men när nu allt är gratis
behövs ju bara att tacka och ta emot.

Låt oss fortsätta dela med oss till de
fattiga så de kan få ett bättre liv. Bibelns
ord. “Det är saligare att ge än att ta“,
kan många givare stämma in i.

Att få se glädjen hos den som får ta
emot gåvorna är fantastiskt! Tack för
dina gåva till HTLI:s hjälparbete för de
fattiga!

Se bara på denna tidnings framsida,
med vilken glädje den gamla kvinnan i
Rumänien. omfamnar sin fadder, som
just kommit på besök.  Hon riktigt
ropade ut sin glädje över att få se den
okända kvinnan från Sverige, som varje
månad ser till att det finns mat på
hennes frukostbord! Och fadderns
glädje går heller inte att ta miste på!

Ha nu en riktigt god jul och låt oss
vara generösa och dela med oss - så
även de fattiga kan ha en riktigt god
jul!

Allan Widarsson
Styrelseordföra
nde Hjälp till Liv
International
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RAPPORT FRÅN HTLI DAGCENTER TABITA, RUMÄNIEN:

Dorin Todea, ansvarig för vårt
dagcenter i Rumänien, hälsar och
berättar att de fått en god start på
höstens aktiviteter med många barn
och många kreativa aktiviteter,
både inne och ute. På dagcentret -
som fungerar som ett slags
fritidshem - får romska barn, från
fattiga förhållanden, stimulering,
läxhjälp och ett mål mat efter
skolan.

Genom att ge en engångsgåva, eller skicka en valfri summa i
månaden kan du möjliggöra Tabitas arbete för romska barn.

Maila info@htli.org eller ring 070-563 04 31 och uppge dina
kontaktuppgifter, samt summa du vill ge. Du kan även anmäla
dig genom att swisha  ”Tabitafadder” till 070-563 04 31 och
den månadssumma du vill ge. Vill du ge en engångssumma,
skriver du enbart ”Tabita”. - Tack för ditt bidrag!

Du kan bli understödjare till
dagcentret Tabita!

Med jämna mellanrum håller vi
utbildning för våra fadderråd för  att
de ska få möta varandra, diskutera
de olika ländernas specifika problem
med fattigdomen samt fördjupa sig i
de olika funktioner som finns iHTLI:s
datasystem Aidtrack .

Denna gång var det representanter
från Bulgarien och Lettland som
deltog. Rumäniens och Rysslands

fadderråd hade inte möjlighet att
delta denna gång.

Fadderrådens huvuduppgift är att
ansvara för att rätt familj får lämplig
hjälp och att kontrollera att hjälpens
storlek är anpassad till behovet. Varje
månad hämtar fadderråden i vårt
datasystem, AidTrack, den lista som
anger hur stor hjälp varje familj ska
få, vilken kan variera pga extragåvor -

alltifrån födelsedagsgåvor,
julgåvor, gåvor till speciella
behov såsom inköp av kylskåp,
tvättmaskin - eller, för
studenter, en dator.
Utbetalningslistan varierar alltså
från månad till månad.

Allt detta behöver alltså
fadderråden träna på att
hantera, men även uppdateras
vad gäller nyheter i systemet.

I fortbildningen ingår även hur
uppföljningen av familjerna  ska

ske så att faddrarna får rimlig
information om vad som händer med
deras fadderbarn, något vi önskar
fadderråden ska bli än mer
fungerande i. Fadderråden ansvarar
också för att avgöra om ett behov
inte längre finns - t.ex. om familjen
har fått jobb och därmed bättre
ekonomi, så att istället någon annan
med större behov får våra faddrars
hjälp.

Här får Andris Vilumsson från Lettland samt Milton Metodiev och  Bisi  Kraeuchi  från Bulgarien, som i
oktober fick en tredagars snabbkurs i Fadderarbetets olika funktioner och arbetsuppgifter.

Utbildning för att kunna hjälpa behövande
Fadderråd vidareutbildas för att använda ”Aidtrack”
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- Det var en tid då var och en
försökte överleva bäst han kunde,
konstaterar Roman, vars vänner
under denna tid hamnade i fängelse
och även dog där. Också Roman var
inne på en farlig väg, men fick livet
helt förändrat genom att han under
denna tid fick en kristen tro.
Efter bibelstudier och pastorsarbete i
Moskva, flyttade han senare till
Karelen, som ligger i den nordvästra
delen av Ryssland, för att arbeta som
ungdomspastor i en större
församling.
- Skillnaden mellan Moskva och
Karelen var uppenbar, konstaterar
Roman. Många kareler hade varken
mat eller kläder och värst var det för
handikappade.

Startade Rehabcenter
Berörd av vad han såg öppnade
Roman 2003 ett humanitärt center
för behövande, med hjälp av kyrkor i
Finland, som stödde arbetet.
Under sovjettiden hölls människor
med funktionshinder isolerade från
samhället och fick leva på
institutioner, men Roman fick nu
berätta för de styrande i Karelen hur
mycket bättre dessa människor

behandlades i Europa.

- Borgmästaren i ett av de Karelska
distrikten gav oss till följd av detta
en byggnad, som visserligen var
halvt i ruiner, men som vi tack vare
sponsorer  kunde vi reparera för att
öppna ett rehabiliteringscenter för
funktionshindrade.
- I centret fick vi hjälp av psykolog
och en sjukgymnast från Finland.

Fick kontakt med HTLI
Det var under denna tid Roman
kom i kontakt med Allan Widarsson
och Hjälp till Liv International.
Under de följande åren skickade
HTLI åtskilliga rullstolar till centret.
Centret blev även ett försökscenter.
Erfarenheterna från detta
presenterades sedan i hela Ryssland.
Genom goda relationer med
myndigheterna i Romans hemstad,
Petrozavodsk och i andra delar av
Karelen, fick Roman ta del av vilka
behov som fanns hos de fattiga. I
början av 2000-talet samarbetade
man därför i ett tiotal år med HTLI
för att distribuera hundratals ton av
hjälpsändningar till behövande.
- Min uppgift var att hitta de
behövande, organisera leveransen
och kontrollera att det nådde de
som verkligen behövde hjälpen.
HTLI stod för hjälpen. Men på
grund av ny lagstiftning och höga
tullavgifter går det inte längre att
arbeta i så stora volymer som man
gjorde tidigare.

Hjälper frysande hemlösa
Roman har istället fått koncentrera
sig på att hjälpa de värst utsatta;

hemlösa,
som
förlorat
sina hem
under
nittiotalet. De bor på gator, i källare
och i övergivna hus. Utan pengar till
varma kläder och skor under
vintern, är det ett tufft liv de lever.
- De försöker arbeta, men de får bara
de lortiga jobben som att städa upp
skräp, samla metall och så vidare.
Men pengarna räcker bara till mat.
Jag försöker därför göra allting jag
kan för att hjälpa dem att överleva
den kalla vintern.
- Idag åker jag istället personligen två
gånger per år till Sverige och fyller
en minibuss med kläder och hjälp,
för att ge till de allra värst utsatta.
Mer än så är det svårt att göra idag,
konstaterar Roman krasst.
Att regelbundet åka från Karelen tur
och retur till Sverige är både
kostsamt och krävande, men Roman
fortsätter ändå.

Vet hur det är att var hungrig
- När du ser vad det betyder för de
människor du hjälper; deras blick
och deras känslor och du vet att om
du inte gör det, så skulle det vara en
katastrof för dem.
- Jag vet hur det är att vara hungrig
och utan pengar; när du är utan
hopp om hjälp. Jag har själv varit i
den situationen i livet, förklarar
Roman..

TEXT Berith Nilsson

Roman, tredje från vänster, tillsammans
med tre hemlösa Kareler

Roman gör sina hjälpresor främst på egen bekostnad. Nu har han behövt köpa
en ny motor till den minivan han gör resorna i och lånet för detta (ca 15 000
kr) är betungande och risk finns att han kan behöva sälja sin bil. Hjälp honom
gärna med att betala av lånet! Skicka in din gåva, märkt ”Romans minibuss”,
till Bankgiro 900-11 57, Plusgiro 900 115-7 eller Swisha 123 900 11 57

Rehabcentret &
minibussen

ROMAN BRINNER FÖR
DE FRYSANDE I KARELEN

”Jag vet hur det är
att vara hungrig
och utan pengar”

Roman med ett par av barnen
som får hjälp på RehabcentretVill du hjälpa?
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På Allhelgonaafton firade HTLI med
pompa och ståt 25-årsjubileum med
en artistrik faddergala i Hudiksvalls
Kulturhus. Det blev en uppskattad
gala av de drygt 150 besökare som
fick njuta av kvällens varierande
program med både lokala och
internationella artister, tal av
sverigekända Annika Östberg, bild,
film, tal och intervjuer.

Kvällen inleddes med ett bildspel där
HTLI:s 25-åriga historik och arbete
sammanfattades under några
minuter, varefter kvällens
konferencier Mats Sandström,
intervjuade Anna-Lena Gustafsson,
som var med från allra första början
och som är en av initiativtagarna till
HTLI, samt butikschef för HTLI:s
Secondhandbutik. Anna-Lena
underströk vikten av allas gemensama
insatser för HTLI:s arbete:
- Det här är ett arbete vi gör
tillsammans, underströk Anna-Lena
Gustafsson och syftade på HTLI:s
stödmedlemmar, faddrar, volontärer
och givare.
-Att kunna se att det jag gör faktiskt

kan förändra livet för en annan
människa - det är det som gör att man
fortsätter, sammanfattade hon sitt
engagemang, och poängterade hur
mycket det ger att ge.

En vanlig man som påverkat många
En av kvällens internationella gäster
var medarbetaren Roman Goulik från
Ryska Karelen, som åkt i 25 timmar
för att vara med på galan. Roman som
själv gör en imponerande och osjälvisk
insats i sitt hemland (se sid 5)
uttryckte under galan en stor
tacksamhet till HTLI och speciellt Allan
Widarsson: -Jag är väldigt imponerad
av Allan och det arbete han gjort
under alla dessa år. Jag menar - vem
är han? En helt vanlig man som tack
vare att han gett ut av sig själv, har
hjälp tusentals människor till ett
värdigare liv!  konstaterade Roman
med stor emfas, samtidigt som han
inledde även kvällens program med
äkta rysk rock med kristet budskap.

Stor musikalisk variation
Musikvariationen var stor. Efter
Roman spelade Ströms Bruksorkester,

som även spelat som entrémusik.
Orkestern, ett femtonmanna-band
med blåsare, bjöd på gemytlig
blåsbandsmusik. Bruksorkestern
återkom även senare under kvällen.

Allans musikaliska dotter, Maria
Bergman, sjöng och spelade visor
tillsammans med Marcus Almrot till
både piano, kontrabas och gitarr vid
ett par tillfällen under kvällen.
- En så’n  här dag måste jag få säga

att jag är väldigt stolt över mina
föräldrar och det de gör,  erkände
dottern för publiken.

Annika Östberg om sitt liv
Under kvällen fick besökarna även
lyssna till kvällens huvutalare, Annika
Östberg, som berättade berörande
om sitt liv. Ett liv som inte blev som
hon hade tänkt sig, men där hon till
slut blev fri både ur det fysiska och
det andliga och mentala fängelse hon
levt i.

Efter ett uppskattat jubileumsfika,
med smörgåstårta och bakelse
fortsatte kvällen med den vilda och
glada Lansana Bangoura med vänner,
som fick igång publiken rejält med
sina afrikanska trummor och dans.
Osman Marinov, som är en välkänd
romsk klarinettist från Bulgarien, bjöd
under kvällen på vacker
klarinettmusik. Publiken fick även
lyssna till ytterligare en Widarsson-
dotter; Theresia från Glada Hudik-
teatern, som inlevelsefullt sjöng
Esmeraldas sång.

Tack till alla som hjälpt genom åren
Efter tal av Allan Widarsson där han
tackade alla som involverat sig i HTLIs
arbete genom åren, tog han även
fram HTLI:s styrelse och uttryckte ett
särskilt tack för deras uthålliga insats.
Även alla kvällens medverkande fick
en ros, varefter kvällen avslutades
med sång och musik av Maria och
Marcus, innan galabesökarna gav sig
ut i novembermörkret.

Text: Berith Nilsson

Roman Gulik från Ryska Karelen
bjöd på rysk rock och uttryckte
sin tacksamhet till Allan
Widarsson och HTLI.
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Annika Östberg

Ett ros och ett varmt tack till alla medverkande!

Ordförande Allan
Widarsson tackar alla som
har hjälpt till genom åren.

Mats Sandström

Theresia
Widarsson Styrelsen tackas för sin uthålliga insats

Osaman Marinov, Marcus
Almroth och Maria Bergman

Bangoura &  comp
bjöd på afrikanska trummor

och dans

GE EN GÅVA du med!
Under galan uppmanades till givande till HTLI:s viktiga arbete. Var
med du också och förändra liv! Märk din inbetalning ”gåva” eller om
du vill ge till något  specifikt område, ex ”Tabita” ”Afghanistanskola”
etc. Du kan även enkelt bli fadder genom att Swisha storleken på
den månadsgåva du vill ge och skriva ”Fadder”, så kontaktar vi dig,
alternativt anmäla dig på www.htli.org!

Swish 123 9001157  Bankgiro 900-1157
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Var med och sponsra
vårt skolbygge
I Afghanistan!

HTLI stöder idag en provisorisk undervisning för ett fyrtiotal barn i staden Andkhoy.
Vi vill nu bygga en större skola, där minst hälften av barnen kommer att vara flickor.

Skolundervisningen kommer att bedrivas av staden själva, men de behöver vårat stöd
för att kunna bygga denna pionjärskola, vilken borgmästaren i staden vill ska bli en

exempelskola för andra i landet. Vi har mark alldeles invid polistationen, vilket bärgar för
säkerhet för de flickor som kommer att studera. Men vi behöver mer pengar! Vi har nu

byggt muren kring skolgården, men behöver snarast ytterligare 300 000 för att
förverkliga drömmen om en skola där Afghanska flickor får en framtid! Var med och

bidra med en gåva - och är du företagare vill vi uppmana dig att sponsra detta projekt!
Givetvis kommer ditt företag att uppmärksammas i och med detta.

Kontakta Allan Widarsson på 0705-36 04 31 eller info@htli.org

Swisha din gåva till 123 900 11 57
Bg 900-11 57 , märk ”Afghanistanskola”

Insamlingsmål:

300 000 kr
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Vet du inte vad du ska ge till din vän som ”har allt”? Klipp ut ett kort och ge din vän, samtidigt som
du skickar en gåva till HTLI, märkt ”Gåvokort - mat”, ”gåvokort - transport”, ”Gåvokort - skolvägg”.

Swish 123 900 11 57 Bankgiro 900-1157 Plusgiro 900115-7
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Vet du inte vad du ska ge till din vän som ”har allt”? Klipp ut ett kort och ge din vän, samtidigt som
du skickar en gåva till HTLI, märkt ”Gåvokort - mat”, ”gåvokort - transport”, ”Gåvokort - skolvägg”.

Swish 123 900 11 57 Bankgiro 900-1157 Plusgiro 900115-7
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Istället för en ”vanlig” julklapp har jag skickat pengar till Hjälp
Till Liv International (www.htli.org) som kommer att använda
dem för att skicka en stor lastbilstradare till något av de länder
de arbetar i;  Bulgarien, Lettland med flera.

GÅVOKORT - HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

Istället för en ”vanlig” julklapp har jag skickat pengar till Hjälp Till
Liv International (www.htli.org) som kommer att använda
pengarna för att bygga en grundskola i Aghanistan, där minst
hälften av eleverna kommer att vara flickor!

GÅVOKORT - HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

Istället för en ”vanlig” julklapp har jag skickat pengar till Hjälp
Till Liv International (www.htli.org) som kommer att använda
den till mat för ett barn i något av de länder de arbetar i , ex
Rumänien, Etiopien och Afghanistan.

GÅVOKORT - HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL
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HTLI Secondhandbutik & café

Njut av enbok i jul!

Ett stort tack till

”Fröken knapp” som bjöd

på så fin dekoreration

på vår faddergala!

Kan man köpa julklappar på
Second Hand? Ja, varför inte!?
Här kan du hitta både ovanliga
och unika prylar. Du kan få
massor av leksaker till barnen,
för en liten summa. - För de
minsta är det viktiga att det är

roligt, inte nytt! Här kan du
också hitta både gammalt och
modernt, du hittar
juldekorationer, julgardiner
och nygammalt porslin till
juldukningen.  Att handla i
HTLI:s secondhandbutik är

inte bara bra för miljön,
samvetet och plånboken. - Det är
roligt också! Och bäst av allt: Du
hjälper genom dina inköp någon
fattig. - En riktig Karl-Bertil
Jonsson jul!

…att saker som du har
använt klart kan någon annan
behöva: Lämna prylar, kläder,
möbler mm, så skickar vi dem

antingen till behövande eller
säljer i vår butik, där all vinst

går direkt till HTLI:s hjälp-projekt!
- Tack för ditt bidrag!

LÄNGST UT PÅ HÅSTAHOLMEN I HUDIKSVALL 0650-56 01 00

Du vet väl om att vi har en hel del med sport och
friluftsartiklar?  Här kan du fynda begagnade skidor,
pjäxor, skridskor, hjälmar med mera till ett lågt pris!

Tillhör du en av dom som passar på
att njuta alldeles extra av en god
stunds läsning under julhelgerna?
Då har vi fynden för dig!  I
Hudiksvalls största bokloppis kan du
frossa i böcker, för bara dig och ditt
barn, där de flesta bara kostar en
tia styck!.
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Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
HUDIKKIRO@GMAIL.COM

mickelsväg 4    0650-10810
824 34 HUDIKSVALL 0705319961
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Christina Sundin och hennes
väninnor, som träffas för att sticka och sy
klädpaket till behövande familjers
småbarn, som vi skrev om i förra numret?
Nu har några av dessa paket nått sina
mottagare…

Syföreningens kläder når sitt mål genom HTLI

BABYPAKET NÅR SJUKHUS I ETIOPIEN

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14

● SKOG OCH TRÄDGÅRD
● ATV & SNÖSKOTER
● SLÄPVAGNAR

● HÄST & LANTBRUK

● FODER & STALLSTRÖ
● JAKT & FRITID
● ELSTÄNGSEL & STOLPAR
● ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICEVERKSTAD
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I Hälsingland finns hundratals
invandrare från Kongo och många av
kvinnorna blir lätt sittande hemma utan
någon reell kontakt med det svenska
samhället och det svenska språket.  Den
9 august bussades därför ett 70-tal
kongoleser i olika åldrar från Bollnäs,
Ljusdal och Edsbyn till den första
träffen, som var på Brogården i
Njutånger, Hälsingland.

Alla medverkande fick först tillfälle
berätta att om bakgrunden till varför de
nu var i Sverige. Syftet med träffen var
att tillsammans med svenskar diskutera
situationen i det svenska samhället och

särskilt sin egen möjlig-
het att skaffa jobb.
HTLI representera ge-
nom Anna-Lena Gus-
tafsson, Roland Lund-
kvist och Allan Widars-
son , “svenskarna”.
- Vi talade om hur de
framgångsrikt bör för-
hålla sig till det svenska
samhället och vi delgav
dem vår syn på ar-

betsmöjligheterna  i Hälsingland, berät-
tar Allan Widarsson, ordf i HTLI.

 över att
arbetsgivare ofta valde att anställa deras
kvinnor till arbete i stället för dem själva.
- Några män var också irriterade över
att de måste vara hemma med barnen
medan kvinnorna jobbade - vilket var
en helt ny erfarenhet för dem.
Bland ungdomarna fanns en högre
förståelse för vikten av att vara ute i
samhället och skapa kontakter för att
få en chans till jobb.

att lågkvaliserade jobb sällan söker
upp arbetarna, utan det säkraste sättet
att få jobb är att bli nära bekant med
svenskar, som redan har samhälls-
kontakter - och att acceptera att det
första jobbet kanske inte är exakt det
man drömmer om, då det ändå kan
vara en språngbräda för något mer.

- En av deras viktigaste uppgifter är att
genom sitt liv bygga upp förtroenden
hos svenska personer, som senare kan
rekommendera dem - dvs att de helt
enkelt blir en del av vardagssamhället
och inte en isolerad grupp, konstaterade
Allan under dagen.

 och entusiastisk
skara människor som fick ge utryck för
sina tankar och förhoppningar.  Mycket
av de tankar som väcktes översattes till
Swahili för att inte någon skull gå miste
om viktiga begrepp.

- En flicka, på kanske 12 år,  kom
rusande och hoppande emot mig och
ropade ” Jag är så lycklig”! berättar
Allan: Det gick inte att ta miste på att
det nya landet verkligen var något att
glädja sig över. Alla hade de tvingats fly
från krig och förtryck.

Kongoleser bad HTLI om hjälp med

Samtal om integration

Paret Milton och Neli är
romer och föräldrar till en
tvåårig flicka; Zoj-Avia.
Ingen av dem har haft
arbete i hemlandet,  utan
har fått försöka lösa
situationen genom att -
som många andra romer
- åka till Tyskland, för att
hanka sig fram genom
diverse småjobb.

Att vara åtskilda på
detta vis är påfrestande för
familjen och tanken om att
börja med fårskötsel föddes
hos paret. Fårskötsel är en
inte alltför ovanlig syssla i
Bulgarien och då Milton fick
ett bra erbjudande om att
köpa en fårbesättning, såg
han en möjlighet att skapa
en försörjning i hemlandet
genom att sälja fårmjölk,
avelsdjur och fårkött.

Miltons far erbjöd att han
kunde hålla fåren i hans
ladugård, men det var svårt
att lösa behovet av
finansiering för inköp och
vinterfoder. Betesmark är
annars fri i de bulgariska
bergen, så det gäller bara
att klara vintern.

Genom HTLI:s
bulgariska fadderådet i
Vidin, kom därför frågan om
HTLI kunde hjälpa Milton
med ett lån så att Miltons
skulle kunna börja sitt nya
liv som egenföretagare och
fårfarmare. Milton behövde
30.000 kr, vilket han räknat
med att betala av varje
månad, med sikte på att ha
betalat av lånet inom ett år.

Efter lite rundringning
bland våra kontakter få

fann HTLI en fadder som
var villig att låna ut 30 000
kr till projektet. Fåren är
därför nu installerade och
Milton är mycket lycklig i sin
nya verksamhet! Nu kan
han vara hemma med sin
familj och ändå få lite
inkomst till försörjningen.
Han sparar även en del
pengar på att slippa resa
runt i Europa och söka
jobb.
HTLI ser hjälp till självhjälp
som mycket positivt, och är
glada att få vara en del i att
hjälpa Milton. Att ge romer
möjlighet till arbete i sitt
hemland besparar dem
både det kostsamma och
slitsamma slitsamma i att
behöva åka runt i Europa
för att söka jobb.
- Vi önskar Milton lycka till
i sitt företagande!

Milton har med hjälp av microlånet
nu fått försörjning för sin lilla familj
genom fårskötsel.
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Tandläkarhuset, Bankgränd 2, 82443 Hudiksvall
Tfn 0650-181 50 Fax 0650- 18159

info@tandhuset.se www.tandhuset.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Bilverkstad
0650-54 07 00 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.se

Vi kan släcka dina tvåor! Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall

När du ska ut och köra…
…ring 0650-311 21

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen  0650-10454

info@hudiksvallssolskydd.se

www.upplandspotatis.se    Tel 0294-200 78
info@upplandspotatis.se

DIN EGENVÅRDSBUTIK SOM
TÄNKER MED HJÄRTAT

FYREN STORGATAN 24, hUDIKSVALL

TEL 0650-142 60

Stöd Hjälp till Liv Internationals hjälparbete - annonsera i vår tidning!
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Hjälp Till Liv är tillsammans i ett lettistk-norskt-svenskt projekt kallat
”Bärnstenen”, där vi projekterar byggandet av stugor för att
utveckla en rekreations- och lägergård i Lettland som riktar sig till
barn i utsatta situationer. Området kommer, när det är klart, att ha
ett 20-tal stugor, med 10-15 bäddar vardera och varje stuga
beräknas kosta 50-80 000 kr. Var gärna med och stöd detta projekt
med en större eller mindre gåva!

MER INFO på facebooksidan "Latgales Dzintars"

Projekt ”Bärnstenen”
- En rekreations- och lägergård
för utsatta barn i Lettland!

MER OM LÄGERGÅRDEN
Lägergården ”Latgales Dzintars” (på svenska
”Latgales Bärnstenen”) ligger vackert belägen
vid en sjö tre mil utanför Daugavpils, i Latgale
i Lettland vilket är ett av Europas fattigaste
områden. Varje år genomförs 10 läger för ett
tusental barn och ungdomar som kommer
från utsatta familjer som lever i utanförskap i
form av ex fattigdom, alkoholism, arbets-
löshet och kriminalitet. Sommarlägren blir ett
andningshål för barnen och ungdomarna, som
får bara vara barn i någon vecka och uppleva
att de är värdefulla individer. Lägergården
byggs upp av ”Latgales Dzintars Foundation”
som består av representanter från Lettlanda,
Norge och Sverige (däribland HTLI) som
under många år stöttat arbetet i Daugavpils.
Stugorna som nu byggs möjliggör och utveck-
lar detta arbete, där man även visionerar om
att bedriva verksamhet året runt med utbild-
ning och utveckling för utsatta grupper.

Donera en hel stuga och ge den ditt
namn, eller någon du vill hedra!
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Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!

● Trevlig och kunnig personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com

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

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se
www.hastaholmen.com

HUDIKSVALL
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Slammsugning
Torrsugning

Rengöring av vattenbrunnar och borrhål
Uthyrning av containers, flak & miljöstationer

Transporter

Jour dygnet runt
0771-192000

www.stenolofssons.se
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Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!

Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se
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Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

www.leklust.se
Albins Leksaker
i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren)0650-595082

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com
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Välkommen till

www.hedstrombil.se Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall   Tel 0650-13556
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Hjälp till Livs grundare, Allan Widarsson, har arbetat med
biståndsverksamhet och hjälpsändningar under hela 25 år.
Det har varit en tid full av strapatser och äventyr, men även
av möten med människor som berör. I denna bok kan du
läsa om resor som tycks vara omöjliga, men där Allan har
inställningen att allt går att lösa - och det gör det för det
mesta! Du möter svåra levnadsöden, upplever dramatik och
uppmuntras av att en individ som ger sig ut för
andra, kan hjälpa så många människor.
- Läs och berörs!
216 sidor, hård pärm & många bilder

Pris
200 kr + porto 20 kr

Beställ på
E-post info@htli.org
Tele 0650-56 01 00

Varje bok ger ett
mål mat till ett barn i
1-2 månader!

”
Det har varit en otrolig läsning, som berört mig både till
skratt och till tårar”

”Det är omöjligt att inte gripas till tårar av att läsa min vän
Allans levnadshistoria. Man grips och förundras. Inga
uppoffringar tycks för stora. I de mest omöjliga situationerna
flödar uppfinningsrikedomen. Tala om att koka soppa på
en spik!”

”Allans levnadsskildring ”Händelser på vägen” är en bok
man blir glad av. - av flera skäl! Den är rolig att läsa, man
möter en optimist och man möter ett livsverk. Det är så
befriande att i dessa ”satsa på dig själv”-tider läsa om en
man som föredrar att satsa på behövande
medmänniskor. - Läs!

Julklappstips! Bok av HTLI:s Allan Widarsson:

”Händelser på vägen”

Sagt om boken...

100procentav intäkternafrån boken gårtill bistånd!

V
ill

 d
u

 o
ck

så
 a

n
n

o
n

se
ra

 h
ä

r?
 K

o
n

ta
kt

a
 a

n
n

o
n

sa
n

sv
a

rig
 E

rik
 d

e
 P

a
b

lo
s,

 te
le

 0
7

0
 3

4
2

 9
8

 6
1
 e

-p
o

st
  

e
rik

d
e

p
a

b
lo

@
h

tli
.o

rg

1

Varma gratulationer
till förra numrets kryssvinnare!

Väst ra  Tul lgatan
824  30  Hudiksva l l
Te le  0650-3 19  00

Öppet
Må,  On-Fre  1 1 - 17
Lör  1 1 - 14

Café & Secondhand  Missions- & Biståndsbutik

Vi har catering, festvåning samt lunch a la
carte, måndag till fredag, på Bakfickan.

Vi håller till på Kungsgatan 24
i Hudiksvall (Odd Fellow))
Mobil 070-383 36 40

Email: magnus@kockochbemanning.com
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De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill

Boken “Händelser på vägen”, av Allan
Widarsson, värde 200 kr

Två trisslotter

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 feb 2018. Skicka till:

HjälpTill Liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall

 Skicka in din lösning - vinn bok, CD eller lotter!

Namn

Adress

Telefon

Ev ID-nummer (se inbetalningskort, du som fått din
tidning via posten)

JulHjälp-krysset

Ju
lH

jä
Lp

-k
ry

ss
ET
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BLI FADDER
Världen är full av människor som inte har vad
de behöver för dagen. Det kan vara svårt att veta
hur man ska kunna hjälpa och handfallenheten
kan bli den reaktion vi får. Men faktum är att
även om du inte kan hjälpa alla som är i nöd, så
kan du hjälpa någon eller några, vars liv inte blir
detsamma utan din utsträckta hand. Det är
enklare än du anar att förändra premisserna för
en medmänniska! - Genom några hundralappar
i månaden kan du göra all skillnad i världen för
någon! Hjälp till Liv har sedan många år olika
hjälpprogram för människor i nöd. Här nedan
kan du läsa om de olika typer av fadderskap som
finns möjliga genom organisationen!

Detta stöd går till enskilda barn som behöver hjälp. Det
kan vara barn som bor i sin familj, eller i barnhem eller
på i fosterhem. För 100-200 kr kan du rädda ett barns
uppväxt - summan varierar utifrån behov. På vår hemsida
kan du själv välja just det barn du vill bli fadder åt!

Utbildning är en väg ur fattigdom och misär! Vi väljer ofta
att stödja kvinnor till studier, då de annars inte helt
ovanligt riskerar att hamna prostitution och män-
niskohandel. Genomsnittssumman för en student ligger
på ca 250-300 kr. På www.htli.org kan du själv välja den
student du vill understödja till universitetstudier!

Alltför många pensionärer i våra projektländer har ingen
eller alltför låga inkomster och lever därför långt under
en god levnadsstandard. Detsamma gäller långtidssjuka
och handikappade. Genom att bidra med ca 150-450 kr i
månaden, kan du hjälpa någon behövande vuxen till ett
värdigt liv!

Genom att bli fadder för en tiggarfamilj kan du hjälpa
rumänska föräldrar att kunna komma hem till sina barn,
istället för att sitta här i Sverige med tiggarmuggen! Detta
understöd går på ca 2000 kr per familj, men delas ofta
mellan flera faddrar som i genomsnitt ger 200 kr var.

 Anmäl dig som fadder på www.htli.org!

och
uppge den summa du önskar ge. Vill du så kan du
även välja ett specifikt barn, land, kön eller
åldersgrupp - eller så lämnar du det till oss att utse
ett barn åt dig! Du kan välja att ge en valfri
summa som går dit behovet är störst just nu.

När du betalat din
fadderavgift registreras den på just ditt barn/vuxen
i vår unika databas ”Aidtrack”. De lokala
fadderråden ansvarar för utdelningen av din
fadderpeng till mottagaren och registrerar sedan
utbetalningen, som då visar sig då på ditt
fadderkonto.

 I så fall hjälper HTLI dig med kontakten!



23

Vill du gratulera en jubilar, ett brudpar eller
uppmärksamma någon av annan anledning - och
samtidigt göra en insats för de fattiga? Eller kanske du
vill skicka en minnesgåva som en sista hälsning till en
kär vän eller släkting och samtidigt göra något stort för
männisikor som behöver hjälp? Genom våra personligt
utformade gratulationskort och minneskort kan du ge
en personligt uformad hälsning till de du vill
uppmärksamma.

För info och beställning
kontakta Renée Westrin
Tel 0650-17 300 eller
070-213 87 71
E-post renee@htli.org

TESTAMENTERA
FÖR LIVET!

Genom att testamentera en gåva Hjälp till Liv,
så kan du ge någon ett bättre liv! Alla gåvor går
i sin helhet till Hjälp till Livs biståndsverksamhet.

Gunvor Lövgren  95 år  Gunnarskog

Nancy Gruvberg 90 år Iggesund

Henrik Markgren 90 år Harmånger

Dietrich Hartung  80 år  Gävle

Rolf Westerlund 80 år  Hudiksvall

Ingegerd Honak  80 år Delsbo

Hans Erik Persson 70 år  Sandviken

Rakel Vaggelir  50 år Skänninge

Daniel Strömberg  50 år  Uppsala

Marianne Gustafsson  HudiksvallLisbeth Wiman BergsjöKarin Holmsten JärboHelena Hugström Härdelin  BergsjöInga Berglin GnarpNanna Sonerud  Hudiksvall

En gåva har sänts till Hjälp Till Liv Internationaltill förmån för arbetet bland de fattiga.

DIKT AV HEDVIG OHLSSON

Advent

OM DIKTAREN: Hedvig Ohlsson är en kär gammal HTLI-
medarbetare, som under många år hjälpt till med packning
och sortering av hjälp-sändningar med mera. Hon är idag en
glad och positiv 80-åring och nu när orken inte längre räcker
till  för det praktiska, förgyller hon istället vår tidning med sina
dikter. Hon kan de flesta av sina dikter utantill och har även
satt melodier till en del av dem.

VI GRATULERAR & MINNS

I den här tidningen finner du gåvokort att
använda över julen. Men du kan även
beställa personligt designade gåvokort till jul,
av Renée Westrin. Det gör du bäst via mail

. Uppge
vem som du vill ge kortet, textönskemål och
vart kortet ska skickas. Skicka sen in din gåva
till HTLI! (För konto och swichnr på sid 2)

Vill du också uppmärksamma någon?
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Nu blev det för många klappar
igen! Under julgranen dignar det

av klappar till stora och små. Då
vi har en tradition att öppna en
klapp i taget för att se vad var och
en fått, så tar det sin lilla tid. Och
ändå var det andra året vi förra

året sa att det ”inte ska bli lika
många klappar i år”. Ändå blir
det det.

Jo, det blev i alla fall billigare
förra året, då vi helt enkelt gick

och köpte de där små extra-klapparna
på Hjälp Till Livs Secondhandbutik.
Det blev mycket klappar för lite peng

om man säger så. So far soo good,
men ändå… Nog borde vi kunna dra ner lite
grann? Jo, vi försöker i år igen!

Det är en sak att köpa klappar till barnen -
det brukar inte vara några större problem att
komma på vad som ska inhandlas. Om inte
annat så är de små fröna alltid så vänliga att
göra en önskelista. Som väl är så innehåller
de både stort och smått, i alla fall i vårt hem,
så det är inte svårt att tillfredställa

önskningarna. - Vad sägs om att få en egen
ost, som lilleman önskade förra året? Jo, han
ääälskar ost!

Men så finns det de där inköpen där man inte
helt vet vad man ska köpa, eller där man
tycker att han eller hon ju ”har allt”. Och det
har vi ofta - och mer därtill. Men det har
långt ifrån alla i vår värld, som har det så.

Kanske det är dags att - istället för att ge
ännu en onödig grej till- fundera över om din
vän, familjemedlem eller släkting inte skulle
bli lika glad över att, genom dig, få vara
delaktig i att ge någon annan får mat på
bordet, kläder och utbildning. Bli en julängel i
år - ge ett HTLI-gåvokort! Du hittar korten på
sid 10-11 i denna tidning. Eller beställer du
ett helt personligt julkort och ger en gåva till
HTLI, genom (se sid 23).

Berith Nilsson, redaktör

(Funderar på att ge ett gåvokort till
barnen med. Det kan ju vara både en
tankeställare och glädje för dem, mitt
bland de vanliga klapparna. - Men lova
att inte säga något till dem!)

Krönikan:
EN ÄNGLAHÄLSNING TILL JUL

600 fadderbarn,
studenter,

handikappade och äldre
får månatligt stöd

1300 fadderbarn/vuxna
genom åren

15 tiggarfamiljer får
stöd för att vara

hemma istället för att
tigga

650 stödmedlemmar
400 faddrar

17 år av
fadderverksamhet

25 år av hjälpsändingar
och volontärbaserad

hjälpverksamhet
4 eller fler stora hjälp-

sändningar per år
2600 ton

hjälpsändningar totalt
sedan start.

1 provisoriskskola i
Afghanistan för ett 20-
tal barn där de även får

1 mål mat om dagen.
1 skola är under

uppbyggnad i
Afghanistan för 400

elever, varav minst 200
av barnen ska vara

flickor. Skolan beräknas
vara klar om 2 år, till en
kostnad av 300 000 kr.

1 stöd till
projekterande av

lägergård i Lettland.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 50-tal

barn.
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för

Dagcentret Tabita, samt
ett antal fadderbarn.

65 procent av
inkomsterna i

secondhandbutiken går
direkt till behövande;

dvs all vinst!
2,6 miljoner kr i

netto-omsättning

I SIFFROR

Stöd Hjälp till Liv
Internationals arbete

- ge en gåva!

123 900 11 57
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Se sid 9-10 i
tidningen!


