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Målsättning med NyhetsForum:
Att via denna skrift visa på det 
arbete som bedrivs och  som grundar 
sig på den kristna kärleken till 
medmänniskan. Bilbelordet: "Allt 
vad ni vill att andra ska göra för er, 
det skall ni göra för dem.", är den 
uppmaning som formar det uppdrag 
vår organisation  har att fullfölja. 

Utifrån detta och utan åtskillnad av 

människors ras, religiös tro, social 

bakgrund. eller politisk inriktning, 

skall Hjälp Till Liv International ge 

humanitär och andlig hjälp åt 

nödställda, fattiga och lidande 

människor i Östländer.

Omslagsbild: Transylvaniens 

landsbygd, foto Allan Widarsson

som lever ute i fattiga byar och 
städer runt om i Rumänien. 
Staten har inte ekonomi för att 
ta in fler barn, eller bygga fler 
barnhem.
A l l t  e f t e r s o m R u m ä n i e n  
förändras, så förändras också 
vårt arbete för de behövande.
Rumänien är ett vackert land. 
Men fortfarande råder en 
shockerande verklighet av 
fattigdom som vi inte kan se 
bort ifrån. Barnhemsbarnen 
har det knapert; Men barnen 
utanför har ingenting. Barn dör 
om de inte får mat, kläder och 
värme. Kan vi mitt i deras 
förtvivlan bringa hopp och det 
Glada Budskapet så ger vi dem 
en verklig framtid. Det är dessa 
barn och familjer som vi har 
uppgiften att hjälpa idag.
Vi behöver Din hjälp med 
F a d d e r p r o g r a m m e t ,  
Barnens Hus och andra 
projekt så att vi kan hjälpa 
barn i nöd.

För barnen som behöver hjälp
engt Albertson

      
B

Jag läste en reklam som erbjöd 
en billig semesterresa till 
Rumänien. Och visst är det så 
att Rumänien är ett mycket 
vackert land.      Men lyxiga 
semesterbroschyrer visar inte 
på hela sanningen.
Statistiken visar en annan 
verklighet (National Statistics 
Institute): Totalt 49,484 barn 
l e v e r  i n s t i t u t i o n a l i s e r a d e  
fördelade på 940 barnhem. 
Hälften av barnen är tonåringar 
mellan 12  17 år gamla. 
Huvudorsaken t i l l  a t t  de 
tvingas bo på dessa hem är 
fattigdom. Ungefär 55 % är 
pojkar och 45 % är flickor. Sju 
av 8 befinner sig i skolåldern, 
85 % av dom är registrerade i 
någon form av utbildning.

Denna statistik blir begriplig 
och får en verklig mening i de 
liv som berättar, och som vi 
möter
Barnhemsbarnens liv är ändå 
inte ens i närheten av att kunna 
jämföras med det elände som 
de barn och familjer har det 

Genom Fadderprogrammet får många unga människor den hälp de 
behöver för att kunna studera. Fattigdom bekämpas bäst genom 
utbildning



Under våren 2005 pågår slutspurten på arbetet vid  
Barnens hus i Reghin. I februari 2005 planerar vi 
att färdigställa bjälklagsisolering, innertak, 
parkettgolv och trappor. Inhemska murare lägger 
klinkersgolv i entréhallen så att trappan till övre 
våningen kan monteras rätt. Därefter monteras 
trappräcke och skyddsräcke på entréhallens övre 
plan. 

Huset har hållits frostfritt och under svag värme 
hela vintern, trots att bjälklagsisolering saknats. 
Den gaseldade Värmeanläggningen startades i 
oktober och har hållits igång hela vintern, för att 
förhindra fuktskador på de nymålade väggarna. 
 
I April 2005 planeras ytterligare en resa med  
Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Då ska de sista  timmarna på arbetet med toaletter, 
tvättställ och duschar samt el-kontakter utföras. 
Värmeelementen på övre våningen skall 
monteras. 
Vi hoppas även kunna  installera datautrustning 
för utbildningssyfte. 
Tack vare sponsorer av alla kategorier, har det 
varit möjligt att genomföra detta bygge inom 
rimlig tid.
Vi är mycket tacksamma för denna hjälp.
Värdet på material och arbetsinsatser uppgår idag  
till mer än 700.000 kr.
Om allt går enligt beräkningarna kan inflyttning 
börja ske i Maj månad 2005. 

Allan Widarsson

 

 
 

 

 

 

 
  



med en fiskelina, för att 
k u n n a  f ö r s ö r j a  s i g .  
Bilderna här nedan visar 
situationen före och efter 
vara hjälpinsatser. Tack 
vare alla Hudiksvallsbor, 
som så generöst delade 
med sig den vecka våra 
sparbössor fanns ute på 
g a t o r n a ,  b l e v  d e t t a  m ö j l i g t ,   
Tacksamheten var mycket stor bland de 
Thailändare som fick del av denna hjälp 
från Sverige.

 

 

 

Sydost Asien är inte HTLI:s normala 
arbetsområde.  Våra insatser har alltid varit 
att hjälpa fattiga människor i Östeuropa. 
Men när Tsunami katastrofen slog till med 
sådan kraft, ville vi ändå hjälpa till. Tack vare 
att pastor Gärd Karlsson från Hudiksvall 
reste till Phuket, fick vi möjlighet att ge 
några människor sina förlorade näringar 
tillbaka. Många fiskare och småföretagare 
förlorade allt. Vi kunde t.ex. hjälpa mer än 
20 fiskare med båtar och fiskenät m.m. 
Flera restauranger fick vad som behövdes för 
att åter kunna starta sin verksamhet. C:a 65 
familjer fick både bildligt och bokstavligt hjälp 

ett ord som för många varit helt okänt, 
men som plötsligt uttalades varje dag



Eftersom jag hade vänner som kunde göra 
upp listor på de olika behoven var det möjligt 
för mig att fördela pengarna. Några klarade 
sig med 500 1000 sv. kr medan andra 
behövde upp till 4.000 sv. kr för att kunna gå 
vidare. Man får mycket för 
våra pengar i en miljö där 
en hotellanställd tjänar ca. 
1.000 sv.kr per månad!
Nu vill jag förmedla ett 
stort och varmt TACK 
från de 65 enskilda och 
familjer som fått hjälp att 
börja om på nytt!   

                                                         
Gärd Karlsson

  

finnas bilar

 

 Förödelsen var oerhörd. Så gått som alla byggnader blev 

bara bråte.  

 

Många frivilliga engagerades i räddningen av de 
överlevande. Vår kontaktperson Raja, berättar att han 
fick lyfta ned döda personer som fanns hängande högt 
upp i trädkronorna.  

 

Senhösten  91 kom jag för första gången till 
Nai Yang-stranden ett par km söder om 
flygplatsen på Phuket. Sedan dess har jag 
återvänt varje år. Jag har lärt känna många 
av lokalbefolkningen och sett dem bygga 
upp sina små affärer och restauranger efter 
strandvägen. När jag kom tillbaka den 7 jan 
i år var allt svårt skadat eller totalförstört. 
Grävskopor hade redan ”städat undan” de 
raserade husen och de stommar som stod 
kvar var tomma. Återuppbyggnaden kunde 
börja. En kvinna sa ” det vi har förlorat går 
att ersätta.” Endast två människor omkom 
på den stranden. I den stora bukten där ett 
20 tal båtar brukar vara förtöjda låg två nu i 
vattnet, de övriga låg skadade på land eller 
var slagna i spillror.
Pengarna från Hudiksvall kom verkligen 
till stor hjälp i återuppbyggnadsarbetet. 

Genom vår direktkontakt med den lokala 
organisation New Life Center i Galle, har vi just börjat 
hjälpa till med återuppbyggnad av samhället. Man 
berättar för oss hur de mellan de stora flodvågorna 
gick ut på gatorna för att hjälpa skadade och 
överlevande Även här gäller att vi i första hand skall 
hjälpa för att få igång förlorade arbetstillfällen.

Allan Widarsson



Kvällen den 24:e December 
2004 kommer många rumänska 
barn att komma ihåg länge!
Det var julstämning och 
speciellt inbjudna var barnen 
som sponsras av svenska 
faddrar.

Hjälp Till Liv Internationals 
fadderråd hade jobbat hårt för 
att packa alla matpaketen 
lagom till festligheterna; Och 
nu var det dax!
Festligheten tog sin plats i 
Kyrkan, i rumänska Reghin. 
Ballonger och gilanger gav 
tillställningen en festlig och glad ram. 
Julsångerna och julbudskapet gav alla de 
närvarande, julens verkliga innehåll.
I Januari fick alla de barn och familjer som 

inte kunde vara med på julfesten ett matpaket 
och del av den speciella julgåvan med godis, 
mjukispaket osv.
Tack för samarbetet att hjälpa de fattiga 2004.

Det viktigaste i Hjälp Till Liv 
I n t e r n a t i o n a l s  a r b e t e  ä r  
fortfarande att i första hand ge 
mat och kläder till de fattiga. 
Därefter kan vi hjälpa dom till 
självhjälp.

Barnens spontana sång är ett 
p o p u l ä r t  i n s l a g  i  a l l a  
sammanhang, inte minst i juletid. 
På julfesten fanns blandat barn i 
Fadderprogrammet och kyrkans 
barn. Vilken glädje i Kyrkan.

http://
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Tyvärr så har situationen för de fattiga familjerna i 
Rumänien inte blivet bättre under den tid som 
världens TV-kameror har riktats mot de länder 
som drabbats av Tsunamin.
Många familjer i Rumänien lever fortfarande i  
djup misär. Därför fortsätter vårt arbete med att 
söka faddrar till fattiga familjer som är i behov av 
hjä lp.  För många fami l jer  är  h jä lpen 
livsavgörande. Särskilt för unga flickor är en 
yrkesutbildning en försäkring inför framtiden. 
Vägen ut ur fattigdom går alltid genom en 
utbildning som resulterar i arbete. Utan utbildning 
får man inget lönsamt arbete. Därför stöder vi 
utbildning av unga kvinnor. 

Under våren 2005 öppnar vi åter vår 
klädinsamling. Vi kommer i fortsättningen att 
ha låsta lokaler men med fasta öppettider.
 Mycket arbete har lagts ned för att få en lokal 
som är anpassad för sitt ändamål. Bernt 
Berggren leder arbetet och ansvarar för 
ombyggnationen. Byggnaden blir nu mera 
lämpad för klädsortering och hantering av 
sekondhandprylar. 

Utlastningen blir mycket enklare nu när vi har en 
lastkaj och en bättre vändplats för de stora 
bilarna. Fortfarande finns behov av sekondhand 
kläder i Östeuropa. Och så länge våra 
mottagande organisationer behöver vår hjälp, vill 
vi fortsätta detta arbete.

Allan Widarsson



Vasily Yerovich tänker överklaga. Den 28 
december fick han ta emot en böter, den var 
stor, hela 150 gånger större än en vanlig 
månadslön i Vitryssland. Vad var hans brott? 
Det måste vara mycket grovt, eftersom 
böterna blev så stor - hela 300 000 k r o n o r .

Hans brott bestod i att anordna en gudstjänst i 
en kyrka. Böterna kom exakt två veckor efter 
det att kyrkan fått avslag på sin begäran att få 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

hålla gudstjänster i sin egen lokal. Nu hade de 
haft en ändå. Den betraktades av myndigheterna 
som “illegal.”

På grund av att myndigheterna vägrar registrera 
församlingen betraktas allt som de gör, barnarbete, 
sånkören, förkunnelsen m.m. Som ett brott. Pastor 
Vyacheslav Goncharenko, som även han kan bli 
bötfäld, säger: “Vi tänker stå upp för våra rättigheter 
att lova Gud tillsammans. Det är bara det vi vill göra, 
och Gud kommer att försvara oss.”

Vi beder Himmelens Gud, jordens Skapare, om mod 
och glädje över alla de troende i Vitryssland, så att de 
trots myndigheterna kan fortsätta samlas till möten. 
Vi beder om hjälp att hitta kreativa vägar att 
tillsammans träffas i gudstjänstgemenskap. Vi 
hoppas att internationell uppmärksamhet kring detta 
religiösa förtryck kan tvinga myndigheterna i 
Vitryssland till återhållsamhet och tillåta kristna 
möten och gudstjänster. Vi ber om ett uppvaknande i 
Vitryssland över mänskligt värde, rättigheter och 
demokrati, och framför allt över glädjen i den kristna 
tron.

Källa: VOM-news

http://

