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tidningen Hjälp till Liv
International NyhetsForum, vår
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vår FB-sida Facebook
www.fb.com/htli.org, samt
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21-åriga Matilda
blir butiksansvarig5

De senaste veckorna har jag roat mig med att lyssna på ett par ljudböcker ur C S
Lewis Narnia-serie. Narniaböckerna är klassiker, älskade av både barn och vuxna
över hela världen. Berättelser där kampen mellan det goda och onda är tydlig,
bildspråket rikt och fantasin eggande. Den vita häxan som kommer med kyla,
ondska, maktkamp, död och själviskhet är en tydlig motståndare till det goda, ädla
och livgivande. Aslan är tvärtom den personifierade godheten, som sprider värme,
gemenskap och liv var han än kommer.

I julens budskap finner vi också godheten, livet och värmen. Och, trots att en del
av våra jultraditioner tagit sig oproportionerliga dimensioner, finns där i grunden
en tanke om generositet, värme och medmänsklighet.

Det finns något djupt nedlagt i människan som också i det mörkaste mörker
längtar efter självutgivande godhet och medmänsklighet. Något som kan driva
henne att gå utöver sig själv och till att sträcka sig ut till andra. Något som får
henne att göra det hon inte själv har något vinstintresse i. Just där sker också det
mirakulösa: Godheten och generositeten ger tillbaka så oerhört mycket - till den
som ger! Som Stefan Einhorn så sant påpekat; snällhet lönar sig. Den snälla
människan är minst av allt dum, tvärtom mycket klok, eftersom hon har förstått
att det vi gör för andra, gör vi också för oss själva. Godhet fyller livet med
mening.

Och ändå finns det en kamp om godheten inom oss.

I det symbolrika Narnia sker kampen mellan det onda och det goda både i det inre
och det yttre. Den egoistiska häxan och hennes följe står i bjärt kontrast till den
kärleksfullt utgivande Aslan och hans vänner. Så är det även i vår mindre sagolika
värld. Även om kampen mot det onda i tillvaron ofta ger sig synliga uttryck, så
börjar den sällan där. Liksom vi idag bekämpar det för ögat osynliga viruset både
i luften och på våra handflator för att slippa leva med konsekvenserna av det,
finns det även en osynlig kamp, som börjar i våra egna hjärtan. Det är en kamp
mellan egoismen och osjälviskhet, likgiltighet eller engagemang, isande hat och
värmande kärlek.

Det är lätt att förskjuta kampen för medmänniskan och medmänskligheten till
något långt bort från mig. Så långt att jag inte kan göra något åt den, och därför
inte behöver bry mig. Och visst är det trevligt med julmys, julpaket och julskinka,
för att inte nämna allt annat trevligt i livet vi kan vilja skapa åt oss själva. Men om
vi uppslukas så mycket av vårat eget att vi skjuter vår medmänniskas behov och
lidande från oss, så sker något djupt omänskligt med oss. I oss. För att bli
mänskliga behöver vi låta det godas kamp vinna terräng, så nära som under vårt
eget skinn. Först då kan kärlekens Aslan blåsa liv i oss och ”den vita häxan” (och
nu utgår jag ifrån att ni hänger med i Narnia-liknelserna) kan inte längre förmå
göra våra hjärtan till sten. Då grönskar vårt Narnia, mitt i smällkalla vintern.

- Med önskan om en medmänsklig God Jul och ett Gott Nytt År!

6 HTLI bygger en
till skola i Nigeria

Berith Nilsson
Redaktör

Secondhand
Handla10

i jul!

4Hjälpsändning till
Rumänien

8 Fadderbarnet Woinshet
har tagit läkarexamen

Nu öppnar en HTLI
Secondhand i Dala-Järna!

12
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Hjälp Till Liv uppdaterar
regelbundet sin facebooksida
www.fb.com/htli.org. Här kan du
hitta information om vad som

händer både på
lokalplan och ute på
fältet. Du kan även ta en
titt på vad vi har inne i
butiken just nu, få
information om
fadderbarn som söker
faddrar etc.

Vi finns även på Instagram på
@hjalptillliv för dig som hellre
följer oss där.

Gilla HTLIs företag Omtanken

Även Omtanken, som utför utför
hushållsnära tjänster i Hudiksvalls-
området, har instagram och
Facebook-konton. All vinst från
Omtanken går till HTLI:s
biståndsverksamhet. Du hittar
företaget på FB-sidan ”Omtanken
Hudiksvall”, med adressen
www.fb.com/omtankenhudik och
på Instagram under taggen
@omtankenhudik.

Följ Hjälp Till Liv på sociala media!
HTLI och Omtanken på Facebook & Instagram

HÄNT/NOTIS

 Hjälpsändning till Rumänien
I början av
november
skickade
Hjälp Till iv
en hjälp-
sändning till
Rumänien.
Det blev en
välfylld lastbil
med kläd-
säckar,
möbler,
hjälpmedel,

leksaker med mera. Materialet
kom från Hjälp Till Livs
Secondhandbutik och
biståndscenter, men även från
Solhusets Secondhand i Ljusdal
som samlat ihop ca 300 säckar
med kläder. Våra glada damer i

Timrå (se bild) hade även
arbetat flitigt för att samla ihop
en van med kläder och leksaker.
Tappra 84-åriga Ulla Lander från
Karlholmsbruk hade - utöver ett
antal klädkartonger- samlat ihop
kryckor, ett trettiotal rollatorer
med mera. Totalt var det runt
1000 säckar och kartonger med
kläder som gick iväg, utöver
hjälpmedel och leksaker, samt
möbler, husgeråd med mera från
HTLI butik. Ett VARMT TACK till
alla givare, insamlare och
arbetare för er insats!

På sid XX kan du läsa om hur
sändningen kommer att tas om
hand och distribueras genom
HTLI samarbetspartner.

www.fb.com/htli.org
mailto:@hjalptillliv.
mailto:@hjalptillliv.
www.fb.com/omtankenhudikI
www.fb.com/omtankenhudikI
mailto:@omtankenhudik.
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En ledig butikslokal
fick henne att agera:

5

Nu blir 21 åriga Matilda HTLI:s
butiksföreståndare i Dala-Järna!

INTERVJUN

Hon är onekligen ung. Men
med sina 21 år på jorden är
hon likväl ovanligt handlings-
kraftig, engagerad och har en
tydlig inställning att vilja
hjälpa människor. Möt butiks-
föreståndaren för HTLI:s nya
Secondhandbutik i Dala-Järna.
Att få saker att hända brukar inte
vara något problem för Matilda.
Faktum är att hon själv är den som
återlyft initativet att få igång en ny
Secondhandbutik för Hjälp Till Liv i
Dala-Järna, där all vinst kommer att
gå till hjälpverksamhet. När en
butikslokal blev ledig var steget inte
långt mellan idé och handling. (Mer
om det i artikeln på sid 14-15.) Nu
går hon in som ansvarig för HTLI:s
butik i Dala-Järna.
Motiverad av att hjälpa
Trots sina unga år är Matilda sen
länge engagerad i människors väl i
olika former. Redan sen hon var
femton har hon varit involverad i en
förening i det lilla samhället Nås
som hjälper ortens 15-18
flyktingfamiljer. Något hon fortsatt
med. Sedan ett par år har hon även
tagit över ordföranderollen i
gruppen.

- Vi har bland annat hjälpt dem med
att få tag i möbler, köksredskap,
kläder med mera, berättar Matilda.
De insikter hon fått genom
kontakterna med flyktingarna är
även en motivation till att hon nu
tagit initiativet till HTLI:s
Secondhandbutik.
- Att kunna hjälpa har känts väldigt
meningsfullt och det har även gjort
att jag fått en djupare insikt i vilken
bakgrund människor kan komma
ifrån, förklarar hon.
Matildas insatser har dock inte
stannat vid flyktingarna i Nås.
Genom åren har hon både dragit
ihop insamlingar till flyktingläger i
Lesbos och samlat pengar till
behövande i Gambia med mera.
Aktiv med många bollar i
luften
Hennes inre drivkraft och fokus på
att göra skillnad i människors liv,
visar sig också genom hennes
yrkesval som fritidsledare inom
Svenska kyrkan i Dala-Järna, där
hon arbetat ända sen hon gick ut
barn- och fritidsprogrammet på
gymnasiet. Här har hon bland annat
varit involverad i en ”riddarskola”

för  mellanstadiebarn under ledorden
”Tålamod, Ärlighet, Vänskap,
Tjänstvillighet och Mod”.
Men Matilda har fler strängar på
hennes lyra: Hon jobbar extra på
hotell, har varit logivärd för ett par
större läger, är fotbollstränare för
barn i Dala-Järna IK med mera.
Energin tycks oändlig.
- Jag gillar när det händer grejer
och att ha flera bollar i luften,
medger hon.
Förväntansfull på framtiden
Nu blir det ändå fokus på att starta
upp en Secondhandbutik i Dala-
Järna. Eftersom det ju faktiskt finns
bara 24 timmar om dygnet för oss
alla, har hon nu tagit tjänstledigt på
halvtid.
- Det känns spännande & väldigt
roligt att jag ska få starta igång det
här. Det kommer att vara mycket på
ett tag men det ska bli riktigt roligt!
Jag ser verkligen fram emot att se
hur det här ska bli och hoppas
verkligen att det ska funka här!säger
hon entusiastiskt och skickar med en
liten hälsning till läsarna:
- Vi ses väl i butiken när vi öppnat?

Text: B. Nilsson

Läs mer om butiken på sid 14
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Som vi berättat tidigare har Hjälp
Till Liv under våren byggt en
skola i Lagos, Nigeria. Nu har vi
kunnat bygga ytterligare en
skolbyggnad för i huvudsak
fattiga barn i samarbete med en
lokal kyrka, även den i Lagos.

Bristen på utbildade lärare i Nigeria är
hög och kvalitén på undervisningen
varierar. Många föräldrar har inte råd
att skicka sina barn till de mer kvali-
ficerade privata skolorna och inte alla
går heller på statens, ofta sämre,
skolor. Tre av sju barn måste hjälpa till
med familjens försörjning, något som
givetvis påverkar skolgången. Många
barn bor bristfälligt eller till och med
på gatan, där gängkriminaliteten är hög
bland ungdomarna. Behovet av
utbildning och stabila sociala
förhållanden är därför stort.

Med inriktning att vara en
mönsterskola
Som huvudman för skolan står en lokal
pingstförsamling i Lagos, vilka - trots
de egna begränsade resurserna - redan
tidigare bedrivit undervisning, men då
provisoriskt i kyrkans byggnad. Den
skola HTLI nu
betalat bygget för
ligger i avlägset
område i
Ipajadistriktet i
Lagos, på denna
kyrkas mark.
Skolledningen har
nu som mål att
göra skolan till en

modellskola, där fattiga barn i
närområdet kan få en god skolgång och
utbildning.

Hjälp Till Livs landsansvarige Festos
Famurewa är den som lett projektet
från Sverige. Ett projekt som fanatiskt
nog landade i en lägre kostnad än vad
som först var tänkt - vilket ju är
positivt! Totalt har den nya
skolbyggnaden kostat 2 600 000
Nigerianska Naira, motsvarande drygt
58 000 SEK.

Förskola och grundskola
Skolans namn är Greater Star Nursery
and Primary School och är en förskola
och grundskola med barn i åldrarna
3-10 år.

Utöver tre klassrum, rymmer den nya
byggnaden en kiosk där barn och
besökare kan köpa enklare mål mat och

Dags för ännu ett skolbygge i Nigeria:
Nu bygger vi ytterligare

Högtidlig invigning av skolbyggnaden

Skoledning och några av besökarna vid skolinvigningen
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en skola i Lagos!

För att vi från Sverige ska kunna arbeta i Nigeria krävs pålitliga kontakter.
Tack vare  Hjälp Till Livs landsansvarige Festos Famurewa, som bor i Sverige
men har sina rötter i Nigeria, har HTLI kunnat bygga upp ett lokalt team
vilka ansvarar för kontakt och utdelning av pengar till HTLI:s fadderbarn på
plats. Dessa är även en avgörande del för att få HTLI projekt att kunna
genomföras. Oriyomi Akinola, HTLI sekreterare i gruppen och nämnd i
artikeln ovan, samt Soyoye Fatai Oladapo har båda varit de primära
kontakterna i de skolprojekt HTLI kunnat driva i Lagos.
- De är båda aktiva och pålitliga personer och betyder mycket för att
möjliggöra HTLI:s arbete i Nigeria. De arbetar båda ideellt  och gör båda ett
gott arbete, något vi verkligen uppskattar, förklarar Festos tacksamt.

Lokala medarbetare möjliggör arbetet

snacks. Till en början beräknas drygt
30 elever gå i skolan, som för tillfället
är stängd på grund av landets
Coronarestriktioner. När skolan väl
kan sätta igång på allvar, räknar man
med att ha runt fyra lärare uppdelade
på tre klassrum. Skolledningen räknar
även med att antalet inskrivna elever
kommer att öka när väl skol-
verksamheten satt igång i de nya
lokalerna.

Utbildning som skapar möjligheter
Kyrkans pastor, Isaac Olugbenga
Afolabi, som ansvarar för skolarbetet,

uttrycker sin varma uppskattning för
den skolan man kunnat bygga, tack
vare Hjälp Till Livs donationer.
- Vi hoppas att skolan ska ge fattiga
barn en gynnsam miljö, så att de kan
övervinna den fattigdom som följer
bristen på utbildning, uttrycker Isaac.
- Vår önskan är att ge barnen en god
utbildning och det utbildningsmässiga
stöd de behöver, där de ska kunna få
en god framtid, förklarar han i en
intervju med Hjälp Till Livs lokala
medarbetare och sekreterare Oriyomi
Akinol, som även var på plats och
invigningstalade vid skolinvigningen.

Vill vara goda förvaltare av gåvan
Skolans vision är att kunna sänka
avgifterna för skolelever och fattiga
föräldrar som inte har råd att betala
mer än vad de har råd med. Isaac
intygar att man kommer att ta väl vara
på byggnaden.
- Vi kommer att göra vårt allra bästa
för att skolan ska vara välskött, väl
organiserad och prisvärd för föräldrar
att skicka sina barn att delta i, avslutar
han.

Text: Berith Nilsson

HTL:s medarebetare Soyoye (th) i samtal med
skolansvarige pastor Isaac.

Bilder från byggarbetet
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Etiopiske Woinshet Zewdie var
dömd till ett liv i fattigdom. Med
en uppväxt där utbildningsnivån
var låg och fattigdomen stor, var
hennes framtidsutsikter inte de
bästa. Likväl har hon nu som 26-
åring tagit sin doktorsexamen,
med hjälp av en stor
kunskapstörst och stödet av sina
Hjälp Till Liv-faddrar!

Woinshet växte upp med en
ensamstående mor. Utan någon fast
inkomst levde den lilla familjen på de
små slantar mamman tjänade in genom
att samla pinnar och försöka sälja som
ved. Familjen bodde i ett lerruckel och
pengarna räckte inte långt. Ännu värre
blev det när kostnadsläget i landet
förvärrades. Men här kom Hjälp Till
Liv in i bilden. HTLI landsansvarige

Kiros Widarsson, såg behovet och satte
år 2008 upp 14-åriga Woinshet på
Hjälp Till Livs lista över behövande
fadderbarn.

Weinshet var en duktig student, och
den främste eleven i sin klass, med
betyget A i alla ämnen. Hon var inte
säker på vad hon ville bli, men
kunskaps-hungern fanns där. Att ta sig
därifrån till vidarestudier var ändå inte
självklart med hennes bakgrund. Tack
vare det stöd hon nu fick på drygt
hundra svenska kronor i
månaden, gav det henne
möjlighet att kunna gå vidare till
högskoleföberedande studier.
Efter ett par år sökte hon sedan
vidare till den sjuåriga
läkarutbildningen i Addis Abeba
där hon kom in och påbörjade
sina läkarstudier i januari 2014.
Vid det här laget höjdes
fadderpengen något, till ett par
hundra kronor, för att bidra till
inköp av studielitteratur med
mera. Hon fick även hjälp med
inköp av en dator, för att kunnat
utföra sina uppgifter. Efter sju års
universitetsstudier har hon nu
tagit sin läkarexamen och precis
börjat arbeta som läkare.

En glädjestrålande och
nyexaminerade Woinshet är

mycket tacksam till de faddrar som
stött henne genom åren och i ett
tackbrev till faddern Villis Karlsson,
som varit hennes fadder sedan 2016,
skriver hon nu:
”Kära Villis! Tack så jättemycket för
det stöd du gett till mig genom min
resa. Jag är övertygad om att det hade
varit väldigt svårt för mig att lyckas så
väl om du inte hade varit där för mig.
Nyligen tog jag min läkarexamen vid
Addis Abebas universitet med betyget

Etiopiske Woinshets fick en fadder och
HON VAR DÖMD TILL FATTIGDOM - NU

Woinshet med sin mamma, i samband med
sin läkarexamen

17-åriga Woinshet tillsammans med sin mamma
år 2011, intill deras gemensamma lerhus.
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hon kunde förändra sitt liv:
ÄR HON LÄKARE FÖR COVIDSJUKA!

Det är enkelt att bli fadder!

Som fadder väljer du att ge en valfri
summa per månad. Du bestämmer själv
om du vill avgöra vilken person pengarna
ska gå till, eller om du - liksom Villy - låter
HTLI välja ut det fadderbarn, student eller
äldre som ska få ta del av ditt stöd. Som
fadder väljer du sedan om du vill hålla
personlig kontakt med ditt fadderbarn
eller ej.

På www.htli.org/blifadder kan du se vilka
fadderbarn som just nu väntar på faddrar.
De personer som finns på listan får olika
stort stöd beroende på vilket land de är
ifrån och vilka behov som finns.

Så här gör du.

Skicka ett mail med kontaktinfo till
info@htli.org, vilken månadssumma
du vill ge och eventuella önskemål
om person, land, ålder eller
faddertyp (barn, student, äldre)
på den du vill stödja. så kopplar vi
ihop dig med en behövande!

Vill du komma igång ännu
enklare kan du  även bli fadder
genom att helt enkelt swisha
den månadssumma du vill ge till
123 900 11 57 och märk ”Bli
Fadder”, så fixar vi resten!

Bildtext

3.48 GPA (max är 4.0, red anm). Jag
är nu allmänläkare och betjänar
människor som kämpar med Covid 19.
Genom vad du gjort har jag lärt mig att
man ska göra vad man kan med vad
man har för att hjälpa människor och
jag är nu redo att dela med mig till min
omgivning. Tack än en gång och jag
önskar dig det allra bästa!
Din Dr Woinshet Zewdie ”

Ovetande om vad det betytt
HTLI ringer upp Villis och berättar om

Woinshet, hennes brev och hennes
läkarexamen för hennes fadder:
- Det var ju väldigt fint att höra,
responderar Villis ödmjukt när han får
Weinshets brev uppläst för sig:
- Det är ju så många som inte får
möjlighet att använda den intelligens
de har. Tänk vad pengarna kan betyda
för dem som inte har det lika bra som
vi.
På frågan hur det kom sig att Villys

blev fadder sammanfattar han i att det
kändes väldigt angeläget.

- Det började med att jag blev fadder åt
en rumänsk kille, då en bekant år 2003
uppmanade mig att dela ett fadderskap
med honom. Efter ett tag tog jag över
hela fadderskapet själv, vilket senare
ledde till att jag sen gav en löpande
summa som tickat på. Jag förlitat mig
på att HTLI  valt ut lämplig
gåvomottagare, berättar Villys som är
glatt överraskad över vad hans gåvor
betytt för Woinshet.

Text: Berith Nilsson

DU KAN OCKSÅ FÖRÄNDRA NÅGONS LIVSSITUATION

www.htli.org/blifadder
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Tänk vad fort tiden går och vilket förunderligt och annorlunda år vi fick i år! På Hjälp Till Livs
Secondhandbutik och Café är vi glada över att, trots årets corona-relaterade utmaningar, fortfarande
kunna välkomna våra kunder till oss på Granebovägen 3 i Hudiksvall! Kanske kommer vi att fira julen
med lite extra tacksamhet ett sånt här år? Kanske - och det hoppas vi - kan vi även fira julen med lite
mer tänk på de som inte har det så lätt. För visst ska vi mysa, absolut! Samtidigt tror vi att det är viktigt
att vi inte glömmer de som har det svårt. Tänk då vilken bra kombo just HTLI:s Secondhandbutik är!
Här kan du hitta både klappar och julkänsla, samtidigt som du kan hjälpa både behövande och miljön.
Om du inte varit till oss förr - så se till att passa på nu både inför jul och under vintermånaderna!

HTLI Secondhand & Café
GRANEBOVÄGEN 3B
HUDIKSVALL
ÖPPETTIDERNA KAN VARIERA
BEROENDE PÅ CORONALÄGET.

MÅ-FR 10.30-17 .00
LÖ 10.30-15.00
Sö och helgdag stängt
TELE 0650-56 01 00.
Här hittar du oss: Ovanför Coop, intill
Mekonomens butik. Ta buss 3 från
Centrum. Välkommen!

Nu är det jul igen!

SECONDHAND &
Hjälp Till Liv

Granebovägen 3

Fotnot: Bilden togs förra året, då ingen ooronaanpassning behövdes.

God J ul
önskar vi alla våra kunder!
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Hjälp både människor och miljö genom att
lämna in dina kläder, saker och möbler på
HTLI:s Secondhandbutik!

Lämna dina hela och rena saker vid vår inlämning intill
Hjälp Till Livs Secondhandbutik på Granebovägen 3 i
Hudiksvall! Vi tar emot kläder, möbler och prylar i alla
färger och  former. Leksaker i gott skick, porslin, äldre
värdefulla böcker, verktyg och apparater - ja, det mesta
är välkommet! Vi skickar även en del av det som
lämnas in som hjälpsändningar.

INLÄMNINGEN ÄR ÖPPEN UNDER
BUTIKENS ÖPPETTIDER!

Har du tyngre saker som du behöver
hjälp med att transportera?
Ring 076 850 35 82

BUTIKSBILDER HITTAR DU PÅ WWW.FB.COM/HTLI.ORG

CAFÉ

 DITT GAMLA KAN BLI
NÅGON ANNANS NYA!

All vinst i butikengår till
behövande!

Det besparar oss både merarbete

och sopinlämingskostnader.

Det är en stor hjälp för oss

om allt du lämnar in är både

HELT & RENT

Tack!

Vi tar emot
det mesta men..

Redaktionen fick en bild från Amanda Söderlund som är
extra nöjd med sitt fynd från HTLI - en vit flygel som klär
hennes vardagsrum riktigt fint. Hon berättar att hennes
man blev väldigt förvånad av inköpet, men också väldigt
förtjust. - Så det var ett bra köp, konstaterar hon.Redaktionen gratulerar till ett vackert fynd, som passar
alldeles ypperligt i sitt nya hem!

Mitt fynd!
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När Daniel Olsson stänger sin
färgbutik i Dala-Järna och
startar eget, flyttar dottern, med
flera, in i lokalerna under Hjälp
Till Livs flagg: Nu öppnar en
HTLI Secondhandbutik i Dala-
Järna!

När Erikshjälpen stängde sin butik i
Dala-Järna för snart två år sedan
tyckte många att det blev ett tomrum.
Flera av butikens volontärer försökte
redan då att starta en secondhandbutik
i samarbete med HTLI, men planerna
föll på lokalfrågan. När så Matilda,
som varit med vid de tidigare
volontär-träffarna, nu såg lösningen i
sin närhet, var det inte särskilt svårt att

få vare sig HTLI eller de övriga med
sig på tåget igen. De hoppas och tror
att fler hänger på:
- Vi vet att efterfrågan på en
secondhandbutik har varit väldigt stor
sedan Erikshjälpen stängdes här.
Butiken var en social grej för väldigt
många människor i byn, konstaterar
Sune Strid, Ann-Christin Myrberg,
Karin Karlsson och Matilda Olsson
som ingår i gruppen som nu initierar
butiken i samarbete med Hjälp Till
Liv.

Öppnar mitt i coronatider
Att öppna butiken mitt i brinnande
pandemi tar de inte som ett hinder.
- Det kanske inte är den smidigaste

tidpunkten att öppna en
butik i dessa coronatider,
men det ska vi väl också
försöka att hitta olika
lösningar på, säger den
blivande och optimistiske
butiksföreståndaren Matilda
Olsson. Hon hoppas att folk
ska hitta till HTLI-butiken i
den tidigare Nordsjö Idé &
Designs lokaler på
Myrbacka i Järna.

Flyttar in i början januari och startar
upp så snart som möjligt
Matilda, som naturligt nog känner sig
hemma i huset, har redan börjat
förbereda inflyttningen lite smått,
parallellt som färgbutiken flyttar ut. I
januari tar man dock över kontraktet
på riktigt.
- Vi börjar hyra lokalerna från den 1
januari och planerar att öppna några
veckor senare, berättar hon.

Butiken är ekonomiskt självständig
och förutsättningen för öppethållande
är att man ska kunna gå runt
ekonomiskt, vilket man både hoppas
och tror att man ska kunna göra.
- Att handla secondhand är väldigt
inne just nu. Som det är nu så väljer
många hellre att handla på
Secondhand än nytt, framhåller
Matilda.

God respons
Inför planerna på butik har man utfört
en marknadsundersökning på sociala
medier, vilket gav en god respons:
- Vi fick en fantastiskt respons med
mer än 500 svar av folk som visat
intresse för att handla, skänka och

NU ÖPPNAS EN HTLI SECOND
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arbeta som volontärer, berättar
Matilda som nu ska ringa runt till de
fyrtiotal personer som visat intresse
för att bli volontär.

Vill hjälpa och möta behov
Arbetsgruppen hoppas kunna möta ett
behov som finns i ”byn”, som de
kallar Dala-Järna.
- Vi vill betyda något här på plats i
byn, samtidigt som vi vill göra något
för att hjälpa andra människor i
utsatta situationer. Allt överskott går
nämligen till HTLI:s biståndshjälp,
säger Matilda, som är talesperson för
gruppen.
- Att handla här kommer att vara en
trippelfördel: Förutom att det blir
billigare för köparen, är det bra för
miljön och hjälper de behövande!
avslutar hon och hälsar alla blivande
kunder välkomna.

Text: Berith Nilsson

HANDBUTIK I DALA-JÄRNA!

I den tidigare färg- och
golv-butiken ska det nu bli

Secondhandförsäljning.

Lämna in dina kläder & saker
till HTLI:s Secondhandbutik i Dala-Järna!
Det här tar butiken emot!
Man tar tacksamt emot hela, rena och säljbara saker och
kläder. Dessa kan lämnas in under butikens öppettider, se
senare info lokalt.

Har du möbler du vill lämna in?
Kontaka Matilda på tel 073 848 40 42. Skicka även gärna
en bild på möbeln, då butiken har begränsat med utrymme.
Inga vitvaror kan tas emot.

Vad kan du inte lämna in?
Butiken har tills vidare inte möjlighet att göra allmänna
hjälpinsamlingar, varför allt man tar emot måste vara
säljbart. Är det inte det har de tyvärr inte möjlighet att ta
emot det i dagsläget. (Det skulle bara kosta dem arbetskraft
och pengar att ta rätt på.) Tumrgeln är att känna efter om
det är sakerna du lämnar in skulle fungera för dig själv eller
en god vän.

TACK för att du vill bidra till att hjälpa
både människor och miljö!www.fb.com/hjälptilllivdalajarna

@hjalptilllivdalahjarna

FÖLJ BUTIKEN PÅ SOCIALAMEDIA!
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Hjälp Till Liv samarbetar ofta och gärna med
andra hjälporganisationer, kyrkor och individer
- allt för den goda sakens skull. Vid
hjälpsändningen till Rumänien i november (se
sid  4) samarbetade vi med en lokal
entreprenör, Attila Toth, pastor i en kyrka en mil
från rumänska Reghin, där HTLI redan arbetar
sedan tidigare.

Attila Toth är inte bara namne till vår tidigare ansvarige
för HTLI Dagcenter och fadderarbete i Reghin. Han är
även han pastor och bor endast en mil ifrån vår sedan
tidigare välbekanta Attila Toth. Vad vi ska kalla honom
är därför inte helt enkelt, för att inte missförstånd ska
göras. Internt får han heta Attila 2. Här kallar vi honom
dock helt enkelt för Attila.

Att Attila är en entreprenör med hjärtat på rätta stället
märks tydligt. Som pastor har han startat upp hela sex
kyrkor i områden för utsatta romer. Med syfte att få in
dessa romer på arbetsmarknaden har han även startat ett
stort växthus. Vinsten därifrån går till ett hem för

föräldra-lösa
romska barn,
som av olika
orsaker blivit
lämnade av
sina föräldrar.
Ett arbete han
gör i
samarbete
och
samförstånd med kommunen, som inte själva klarar av
att hantera situationen för alla dessa barn. Nu har man
byggt en byggnad, där man planerar att inom kort öppna
en secondhandbutik, genom vilken man dels vill få ut
människor på arbetsmarknaden, dels få in pengar för att
kunna hjälpa fler. Planer finns även på att bygga ett hus
för flickor som hamnat i prostitution, för att hjälpa dem
att se en väg ut.

Hjälp Till Livs hjälpsändning går därför dels till denna
secondhandbutik, dels till klädutdelning till fattiga. De

rollatorer och hjälpmedel
man tagit emot, går vidare
till fattiga gamla och sjuka.
I hjälpsändningen ingick
även en del möbler och
husgeråd för att kunna
inreda en lägenhet, till en
fattig familj - vilken dock
”Attila 1” ansvarar för.

B.N.

Så tar de hand om
HTLI:s senaste
hjälpsändning

Attila med
sin fru Adéle
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Ge kärlek!
Bli fadder.

Din lokala biståndsorganisation

Swisha ex 200 kr till 123 900 11 57, märk ”Ny fadder”, så
kopplar vi ihop dig med ett barn eller vuxen som behöver
din hjälp. Som fadder ger du en faddergåva varje månad.
Du kan även maila info@htli.org och läsa mer på
www.htli.org/blifadder
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Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

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
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Urban Englund
Leg Tandläkare

ETT AV HÄSINGLANDS
STÖRSTA GOLVFÖRETAG

Rönningevägen 5, Hudiksvall  0650-177 60
www.jannes-golv.se

Oroligheter och byråkrati försvårar
arbetet i Kirgizistan
Starten av HTLI fadderarbete i
Kirgizistan i höst har inte varit
helt enkel. Utöver den speciella
situation som corona ställt till
världen över, så har hösten i
Kirgizistan varit politiskt orolig.
Men även den inte alltför vänligt
inställda byråkratin ger sina
utmaningar.

Efter ett omstritt parlamentsval i
oktober tog demonstrerande
anhängare till oppositionen över
regeringsbyggnader och uppmanade
myndigheterna att ogiltigförklara
valet. Det gjordes också och landets
valmyndighet har nu utlyst ett nytt
presidentval den 10 januari.

Oroligheterna ledde senare till att
president Sooronbaj Jeenbekov
avgick och att den populistiske
politikern Sadyr Japarov gått in som
landets tillförordnade stadschef.
Sadyr, som själv nyligen suttit i
fängelse för kidnappning, har lovat att

agera mot korruption och nya
parlaments- och presidentval i
januari. Han ställer där även upp som
presidentkandidat.

Orolig situation

Kirgizistan har en historia av politisk
oro – de senaste 15 åren har två
presidenter störtats i revolter och en
tredje sitter i fängelse för korruption.
- Situationen är orolig i landet och
den radikala islamismen har ökat,
säger Jan Ignatsson (fd. Nadjonoks),
som är HTLI:s svenska kontaktperson
mot Kirgizistan.
- På något sätt klarar våra
medarbetare sig ändå. Men det är
tufft, förklarar han.
Jan har nu fått en halvtids-anställning
från en amerikansk kaplan-
organisation för att hålla kontakt med
kaplanerna ) i de Kirgiziska
fängelserna (typ fängelsepastorer.
Genom detta underlättas även hans

arbete för HTLI i kontakten med
Kirgizistan.

Tung byråkrati

Vår största utmaning just nu i HTLI:s
arbete i Kirgizistan är att man på
grund av byråkratiska regleringar
kräver intyg från myndigheterna att
mottagaren verkligen är fattig. Intyg
som inte är lätta att få, då inte staten
vill medge att dess invånare är just
fattiga.
- Problemet är att stora delar av
befolkningen är fattiga, något som
staten inte vill kännas vid, beklagar
Jan. Utan detta intyg har vi problem
med att få vår redovisning godkänd.
Som det är nu arbetar vi därför på
två fronter - dels med att försöka få
mottagarna att få ”fattigdomsintyg”,
dels med att se om vi kan hitta någon
annan väg att ge våra bidrag. Jan ser
likväl hoppfullt på situationen och
man har för tillfället provisoriska
lösningar för att kunna lösa det hela.

Bild från Rehabcenter i
Kirgizistansom som får

stöd från HTLI och
dess medlemmar
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Tack för
förtroendet!
Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

Välkommen till

www.hedstrombil.se Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall   Tel 0650-13556
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HJÄLPKRYSSET NF nr 4 2020
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson,
värde 200 kr
Presentkort i HTLI Secondhand 150 kr
CD-skiva “Tårar av längtan”
med Lisa Hill
Två trisslotter

Din lösning måste finnas hos oss före
den 10 febr 2021. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Granebovägen 3b, 824 31 Hudiksvall

Hjälpkrysset
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PRIVATPERSONER SE HIT!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och
”Dagens Anagram” och få korsorden direkt till er e-post.
Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner”
för att beställa. Betala med swish, bankkort eller faktura.
Varje fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och
skriver ut. Skicka gärna in det lösta korsordet till oss för att
medverka i vinstdragningen.
FÖRETAG SE HIT!
Vi konstruerar och skräddarsyr korsord för Er speciella genre.
Korsordet har länge haft en självklar plats i många tidningar
och trycksaker. Vi specialdesignar gärna korsord till tidningar,
företag och föreningar. I reklamblad på mässor och events
passar det perfekt med ett korsord som marknadsföring.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Underhållande

korsord
för privatpersoner

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

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se

GRATTIS TILL VÅRA KRYSSVINNARE!
Vinnnare Stad

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

www.hastaholmen.com
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Du kan även anmäla dig via e-post info@htli.org, alt swisha 123 9001157, märk: stödmedlem, månadsgivare eller fadder

Ev. Idnr __________
För dig som är stödmedlem, men vill bli
fadder eller månatlig givare. ID-numret
finner du som fått tidningen postad till
dig, på försättssidan av tidningen.
Hittar du det inte, så lämna denna rad
oskriven.

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _

JA! Jag godkänner att Hjälp Till Liv International lagrar mina
uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, GDPR.

X

Jag vill bli HTLI-fadder och vill ge ca _______ kr/månaden (HTLI kontaktar dig om exakt summa)
Jag vill bli fadder för…

□ ett barn: □ 0-3 år □ 4-7 år  □8-12 år □ 13-18 år
□ en student
□ en äldre (pensionär, sjuk etc)
□ en tiggarfamilj
□ HTLI kan välja åt mig

(Kryssa)
Önskemål om kön: □ flicka/kvinna  □ pojke/man □ spelar ingen roll

Önskemål om land:    □ Afghanistan  □ Kirgizistan □ Rumänien
□ Bulgarien  □ Litauen □ Ryssland
□ Etiopien   □ Nigeria □ Spelar ingen roll

Jag vill bli HTLI-stödmedlem!
Stödmedlemsavgift: 250 kr/år och person(Kryssa)

Jag vill bli HTLI-månadsgivare
□ 300 kr □ 200 kr □ 100 kr □ 50 kr □ Valfri summa: ________ kr/månad(Kryssa)

Vill du bli fadder eller
stödmedlem i Hjälp Till Liv?

ANMÄL DIG HÄR!SKICKAS TILL Hjälp Till Liv International
Granebovägen 3, S-824 31  Hudiksvall

www.htli.org
www.fb.com/htli.org

Gratulera din vän genom att ge ett
present- eller gåvokort till HTLI
biståndshjälp. Så här gör du:

GÅVOKORTET I TIDNINGEN Klipp ut & vik
gåvokortet på nästa sida och ge din vän
kortet, samtidigt som du skickar in en
gåva till HTLI.  Märk inbetalningen
”gåvokort”. Vill du att vi
uppmärksammar gratulationen i
tidningen, så maila oss  info om vem du
gratulerar, ålder, samt hemort  på
reneewestrin@live.se

BESTÄLL ETT SPECIALGJORT MINNES- ELLER
GRATULATIONSKORT av HTLI:s
medarbetare Renée Westrin, som då gör
ett personligt designat  minnes- eller
gratulationskort. Korten dekoreras med
ett av Renées egna foton och utformas
enligt givarens önskemål. Mottagaren
uppmärksammas via en text på kortet
om att en gåva har sänts till HTLI. För
info och beställning kontakta Renée på
070-213 87 71 eller
reneewestrin@live.se

PRESENTKORT att använda i vår
secondhandbutik på Granebovägen 3 i
Hudiksvall och vid inköp av
bokbeställningar och dylikt. Du kan köpa
presentkortet i butiken, alternativt skicka

in summan du vill ge bort, samt 10 kr i
porto. Märk ”Presentkort”. Maila eller
ring oss för att ge adressen du vill att
kortet ska skickas till. Kortet skickas efter
inkommen betalning. All vinst i butiken
går till HTLI biståndshjälp, liksom all vinst
vid bokförsäljning.

SKICKA GÅVAN/BETALNINGEN TILL pg
900115-7 eller swisha 123 900 11 57.
Invänta ditt specialgjorda minnes-eller
gåvokort eller använd gåvokortet nedan
och ge det sedan till din vän, som bevis
på den gåva du gett till HTLI
biståndshjälp!

EN GÅVA HAR SKICKATS TILL FÖRMÅN FÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONALS HJÄLPARBETE BLAND FATTIGA.

God Jul och Gott Nytt År!

www.htli.org www.fb.com/htli.org

GE BORT ETT GÅVOKORT ELLER GRATULATIONSKORT!
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 Wajna Persson  och Marie Ekenryd
vid ett besök på HTLI

GRATTIS!

Den här gåvan ger

någon ett bättre liv

GÅVOKORT

God Jul och
Gott Nytt År!

Marie Ekenryd, Wajna Persson,
Kerstin Lyxell och Britt-Inger
Lindé är ett gäng tappra damer,
som trots att de alla nått mogen
ålder fortsätter att göra insatser för
utsatta.

Vännerna drev tidigare  en förening,
kallad Volchov-föreningen, efter
namnet på den vänort som hemorten
Sundsvall har, öster om St Petersburg.
Hit samlade man in pengar och
material, som man sedan skickade till
behövande i Volchov.
- Allt började med en semesterresa till
Ryssland för 20 år sen, berättar Marie

Ekenryd. När vi besökte ett
barnhem och fick vi se hur
eländigt de hade det, gjorde
det att vi startade en förening
när vi kommit hem och
började göra insamlingar.
Genom åren har Marie rest
hela 16 gånger till Ryssland
med busslaster fyllda av

hjälp till barn och familjer. Särskild
minns hon åren 2000-2006.
- Då var det som allra värst, förklarar
Marie. Men behoven fortsatte och så
även hjälpverksamheten. Ända fram
till 2019 då man la ner föreningen, av
ålderskäl. Men de kände snabbt att de
ändå inte ville sluta helt.
 - Vi skickade allt vi hade kvar i vår
lilla butik till HTLI, men sen kände vi
att vi ändå inte ville sluta helt. Det
blev en slags tomhet och vi funderade
vad vi skulle göra nu? berättar Marie.
Så de fortsatte, fast i mindre skala: I
somras hade de två loppistillfällen och
till jul kommer de att sälja lotter där

all vinst går till det handikappcenter
HTLI:s samarbetspartner Romans
driver i Ryska Karelen.
- När vi läste i HTLI NyhetsForum om
hur Romans center i Karelen brunnit
ner, kände vi att vi ville hjälpa till med
detta, förklarar Marie, som är
angelägen om att få träffa Roman när
han kommer på Sverigebesök nästa
gång. Att det fortfarande brinner dem
att hjälpa är det ingen tvekan om:
- Ja, det är humanism och
hjälpverksamhet vi har fått på
hjärnan, förklarar Marie, som haft
fadderbarn och varit involverad i
hjälparbete så mycket att det sitter i så
djupt i ryggmärgen att det inte går att
sluta.

Ett varmt tack och en stor eloge
skickar vi till Marie och hennes
vänner som fortsätter att se behoven
och möta dem!
       B. N.

SÅ HÄR HJÄLPER VI

De kunde inte med
att sluta hjälpa!
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VILL DU OCKSÅ UPPMÄRKSAMMA NÅGON?

Gratulera en jubilar, uppmärksamma ett brudpar
eller ge en minnesgåva som en sista hälsning?
Genom HTLI:s gratulations- och minneskort kan
du ge en personligt utformad hälsning till den du
vill uppmärksamma
och samtidigt ge någon fattig din hjälp.

BESTÄLLNING: Ring 070-213 87 71
eller maila reneewestrin@htli.org!

Vi gratulerar!
En gåva har sänts till Hjälp Till Liv
för att fira dessa jubilarer

Signhild Eriksson 90 år Hudiksvall
Birgitta Peräinen 81 år Iggesund
Rolf Andersson 80år Arvika
Berit Jonsson 80 år Hudiksvall
Margot Johansson 80 år Umeå
 Birgitta Frikbi 75 år Örebro
Gunnar Frikbi 75 år Örebro
Astrid Widarsson 75 år Hudiksvall
Tommy Lindström 69 år Järvsö
Virre Lindström 69 år Järvsö
Ann-Christine Årlén 60 år Gunnarskog
Ulrika Karadh 50 år Storvik
Mattias Eriksson 45 år Hudiksvall

Till Minne
En minnesgåva har sänts till
Hjälp Till Liv till förmån för
arbetet för behövande.

Ingvar Andersson Hudiksvall
Britta Hansson Hudiksvall
Curt Johansson Hudiksvall
Leif Flodin Hudiksvall
Siv Larsson Hudiksvall
Sven Arne Nordin Hudiksvall
Tage Söderström Edsbyn
Einar Rodell Delsbo
John-Åke Blom Njutånger
Bertil Olofsson Norrköping
Lilian Frank Tomta
Elsie Hallberg Enånger
Kjell Larsson Arnöviken
Sune Larsson Arnöviken
Sven Sälg Bjuråker

Brinn, du julens stjärna,
lys min barndomsstig!

O, så gärna, gärna,
ser jag upp till dig,

som jag dig förstode,
liten liksom jag

var också den gode
Frälsaren en dag.

Och då sken du redan
på Hans krubba klar,
och så sken du sedan

allt till våra dar.
Brinn, du julens stjärna,
lys min barndomsstig!

O, så gärna, gärna,
ser jag upp till dig,

(Vers 2 av 3)

Nu så kommer julen
av Zacharias Toplius

OMTANKENKORT
Presentkort för hushållsnära tjänster. Finnsatt köpa på HTLI butik eller beställ på  076 85035 82 alt. omtanken@htli.org.

Vil du ge  någon du tycker omlite extra omtanke i jul?

Önska God jul med ett
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123 900 11 57
Swisha din gåva!

Bli HTLI
stödmedlem!
info@htli.org

Att vara fadder känns gott ända  in i hjärtat!
Sedan ett år tillbaka har jag några
timmar i veckan arbetat med Hjälp
Till Livs väl inarbetade
fadderverksamhet. Mestadels har jag
suttit i mitt hem och skött mina
uppdrag, dag och kvällstid.

Att ha ett hem och ett arbete är en
förmån, självklar för oss i den här
delen av vår värld. Den verksamhet vi
på HTLI driver är mestadels en helt
ny värld för mig att kika in i. Livet
för mig har rullat på utan att jag har
funderat så mycket, jag har valt bort,
valt till och gjort kloka val och även
fått ta konsekvenser av de spännande
och stundom mindre kloka val som
tagits. Spännande - för jag har vetat
att det funnits ett skyddsnät som tagit
emot mig om jag trasslat in mig för
mycket i de stundom våghalsiga
”blunda och hoppa-valen”.

Den insikt jag har fått med mig under
det här året är att vi alla människor i
världen har likadana behov och

drömmar man hoppas kunna genom-
föra. Skillnaden är att de
förutsättningar vi har är oerhört olika.

De skyddsnät jag själv är trygg med
finns oftast inte att tillgå i de länder vi
samarbetar med. De drömmar jag bär
finns även hos mina medmänniskor
men de har inte alltid den friheten att
”blunda och hoppa” och vara trygga
med att någon tar emot. Värme,
mättnad, tillit och kunskap är för
många hårdvaluta. Kärlek och
givmildhet däremot - har jag sett
finns i dessa familjer som knappt har
mat för dagen. Den genomlyser det
mesta. Den värmekamera som
reagerar på kärlek får jobba sig varm,
det är en sak som är säker.

Att få vara med och sponsra ett av
barnen, en student eller en äldre är ett
steg närmare samhörighet och empati.
Det känns gott i hjärtat att veta att en
medmänniska i världen får chansen
att förverkliga någon av sina

drömmar och får ta steget ut i en
ljusare värld tack vare att jag lägger
en summa till hen, istället för att köpa
den där ”vill-höver-tröjan”, som jag
ändå använder ett par gånger och
sedan glömmer bort.

Om du en enda gång har snuddat vid
tanken på att bli sponsor så är du på
rätt spår. Du kan välja att till exempel
sponsra en flicka för att hon ska få
växa upp till en självständig kvinna,
eller en pojke så han i sin tur får se att
man kan välja en väg som leder till att
han blir en fin fadersförebild för sina
framtida barn. Det värmer både dig
och dem det lovar jag.

Hör av dig! Jag
hjälper dig.

Carina Åslund
Fadderansvarig

Alla barn
är värda

en bra start
HJÄLP OSS ATT GE DEM DET!


