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Ett nytt år.
Ja, Gott Nytt År ska man väl 
önska. Vi hoppas ju att 
framtiden ska bli god för oss 
alla. 
Men TV-apparaten här hem-
ma berättar någonting helt 
annat. Det är självmords-
bombningar, stamkrig och 
svältkatastrofer. Det känns 
nästan omöjligt att kunna göra 
något åt det hela. 
Men sanningen är ju den att 
även i krig finns det en särskild 
grupp soldater vars  enda upp-
gift är att hjälp de som blivit 
sårade. 
Vi får försöka känna oss in 
denna grupp som mitt i striden  
får vara med att ta reda på en 
massa “skadade”, sådana som 
inte längre är i stridbart skick 
och  förmår att försvara sig mot 
fattigdom och svält.  
Man kan tycka  att det vore 
bättre att sluta kriga så att inga 
skador uppstår. 
Och att sluta med vårt ständiga 
vinstbegär så att fler människor 
kan få vara med att  dela på 
kakan.
Men det är väl samma dubbel-
moral i detta, som med  
miljöarbetet i krigsindistrin, där 
man tvingats byta målarfärg  
på kärnstridsspetsarna, därför  
att personalen kan bli skadad 
av en giftig komponent i 
målarfärgen. 
Men vi får väl gå vidare och 
göra det bästa vi kan av 
situationen. 
 I Matt 5:39-42 läser vi:
    Men jag säger er: värj er inte 
mot det onda. Nej, om någon 
slår dig på högra kinden, så 
vänd också den andra mot 
honom. [40] Om någon vill 
processa med dig för att få din 
skjorta, så ge honom din 
mantel också. [41] Om någon 
vill tvinga dig att följa med en 
mil i hans tjänst, så gå två mil 
med honom. [42] Ge åt den 
som ber dig, och vänd inte 
ryggen åt den som vill låna av 
dig. 

Här finns flera intressanta 
tankar. Den första är ju det 
fredsskapande momentet. Att 
inte möta ont med ont. Utan att i 
stället gå våra ovänner till 
mötes och försöka tillfredställe 
deras behov. Mycket av 
striderna på denna jord gäller 
faktiskt  andra länders natur-
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Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs 
i Sverige och i våra projektländer, samt inspirera  
läsaren att stödja verksamheten.

Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till 
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: 
"Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det 
skall ni göra för dem.". 

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.

Omslagsbild: Ett par från de fattiga familjerna 
i Petrozavodsk som just fått hjälp från 
Sverige. De saknar både vatten och värme. 
Mannen är handikappad utan ben. 

Foto Marianne Ersson, november  2008 
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tillgångar som guld diaman-
ter och olja. Å andra sidan 
hörde jag nyligen på radion, 
att även om vi hittar mer olja, 
så kan vi inte använda den 
utan att fördärva den globala 
miljön. Så naturrikedomar är 
inte alltid användbara till 
positiva saker. 
En annan tanke är att vi själva 
ska vara beredda att ge åt 
dem som ber oss.  Och dom 
är många idag som ropar på 
hjälp. 
Vi har just nu kommit igång 
med den planerade  fadder-
verksamheten i Lettland för 
att i någon mån lindra nöden 
för dem som inte har vad de 
behöver för livets nödvän-
digaste behov. 
Totalt i våra tre länder 
Rumänien, Etiopien och 
Lettland har vi idag 400 
barn/studenter och äldre, som 
vi  hjälper till ett bättre liv. 
Vi ser nu framåt inför 2008, för 
att se hur arbetet med Free 
Time Centret i Riga (FTC) 
utvecklas.  Där får vi möjlighet 
att försöka hjälpa unga 
kriminella pojkar till ett 
normalt liv. Bland annat ger vi 
dem teknisk support med 
datorer m.m.
Det är intressant att notera att 
Ivans Naidjonoks som arbetar 
på fängelset, har en så god 
kontakt men fångarna, att upp 
till sextio procent av  pojkarna 
väljer att ha fortsatt kontakt 
med honom när de har 
muckat från fängelset.
 Genom FTC tror Ivan att det 
ska vara möjligt att skapa nya 
kontakter mellan “normala” 
ungdomar och de kriminellt 
belastade.
Förhoppningvis kan det ge 
färre återfall till kriminalitet. 
En av de viktigaste ingre-
dienserna i ett återupp-
rättande är just fötroendet till 
kompisar och vuxna.
Låt oss tillsam-
mans göra vårt 
bästa för  at t  
2008 ska bli ett 
år där vi kan 
hjälpa ännu fler 
människor än 
tidigare.
 

Allan Widarsson

.

Vår insamling kontrol-
leras av Stiftelsen För 
insamlingskontroll.
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Tel.  0650- 12513 

Fax  0650-31503

www.hudiksvallstrafikskola.se

Så är vi då äntligen igång med fad-
derverksamheten i Lettland. Vi har 
börjat i två områden, Daugavpils och 
Riga.
Trots att Lettland är en av våra 
närmaste grannar, och tillika ett EU-
land så är fattigdomen stor och 
massor av människor lider. 
I Riga är arbetsklimatet något bättre 
än i övriga landet men likväl är många 
familjer, särskilt flerbarnsfamiljer 
mycket fattiga. 
Fadderbarnen i Daugavpils har 
under många år administrerats av 
Aspnäskyrkan i Järfälla, men från och 
med 2008 har Hjälp till Liv Internatio-
nal tagit över ansvaret för dessa barn. 
Ivans och Irina Naidjonoks från 
Riga har varit i Hudiksvall i mellan-
dagarna för att sätta sig in i 
fadderarbetet.  
Ivans härstammar från Vitryssland 
men har som många ryssar flyttat 
omkring på många orter i det forna 
Sovjet. Ivans är en mycket positiv och 
energisk medarbetare och har bred 
kompetens.
Irinas rötter kommer från Ukraina. 
Hennes morfar deporterades under 
kommunisttiden till Bratsk i Sibirien 
på grund av sin tro.  Tidigare var Irina 
stämplad och kunde inte få ett arbete 
på grund av att det stod "Baptist" i 
hennes pass. Irinas hjärta klappar för 
det fattiga och ingår nu i Fadderrådet 
för HTLLV (Help To Life Latvia).
I östra delan av Lettland, nära 
vitryska gränsen ligger staden 
Daugavpils som är i storlek 
jämförbar med Sundsvall. 
Den mindre staden Gulbene med ca: 
14000 inv. ligger längre norrut nära 
den ryska gränsen och vi  hoppas 
kunna  starta fadderverksamhet 
även där innan hösten 2008.

I dessa områden är arbetslösheten 
mycket hög och lönerna extremt låga. 
Många familjer klarar inte av 
situationen och dukar under i droger. 
Hemmen kollapsar och barnen 
hamnar på gatan. Katastrofen blir ett 
faktum. I Daugavpils finns en 
församling som vi stöder för att 
tillsammans med lokala social-
arbetare kunna hjälpa dessa barn.  
Ett 100-tal barn och 70-tal hemlösa 
får idag genom detta arbete ett mål 
mat om dagen. 
För att säkra möjligheten att fortsätta 
denna tjänst för de fattiga tror vi att 
det behövs ett faddersystem som tar 
ansvar för de enskilda barnen.   
I Gullbene pågår bygget med 
församlingens lokaler och vi hoppas 
att snart komma igång med mat-
utskänkning till gatubarnen även där. 
Så du är välkommen att bli en av 
faddrarna för dessa barn som utan 
vår hjälp sannolikt går en  alltför tidig 
död tillmötes. 
Ivans skriver:
“Vi hoppas att HTLLV:s (Hjälp Till Liv 
Lettland)  artbetsgrupp i Daugavpils 
och Kraslava, ska utveckas på ett 
tillfredstallande sätt så att det  
fungerar bra, nu när vi fått fadder-
ansvaret för ca: 50 barn.
Det finns ca: 800.000 människor i 
huvudstaden Riga, en högt utvecklad 
och överbefolkad stad och de första 
barnen som väntar på hjälp har nu 
registrerats. HTLLV söker nu lag-
ringsplats för humanitärt hjälp-
materiel för att kunna bistå de fattiga.

Enligt Lettiska Fängelse Högkvar-
terets långtidsprogram och plan för 
2008 ska två fängelser i Riga starta 
studieprogram genom Rigas Teknis-
ka Universitet. Det är ett pilotprojekt 

Ny fadderverksamhet i Lettland

för utbildning av internerna genom IT-
teknik. Man hoppas även att samma 
teknik ska kunna användas för öka 
den kristna utbildningen i fängel-
serna. Det behövs verkl igen 
utbildning i alternativa  lösningar på 
livet för dessa ungdomar
För att att täcka det första behovet av 
utrustning har vi fått 12 kompletta 
datorer av HTLI för installation i 
Skirotava fängelset. Så nu är data 
och operativsystemkunninga hjärtligt 
välkomna in i den frivilla support-
sfären.” 

Allan Widarsson

Irina och I
är våra nya medarbetare som blir  
ansvarariga för fadderverksamheten i 
Lettland. Ivans är pastor men har  även 
lärarjob i Rigas skolor och fängelser. 

Foto Allan Widarsson

vans och  Naidjonoks, Riga, 

Bli fadder - din hjälp 
räddar liv! 

För 100-200 kr/mån 
 räddar du en männinska.

Aktivitet

Hämta din katalog hos Comfortbutiken  i
 Hudiksvall  eller på www.comfort.se 

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
Tel 0650-76920         

www.badenergi.se
Vard 10-18 lörd 10-14
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Reportaget
Ryska 
handikappade 
ungdomar får 
utlandspraktik.
I Siverskaja, 80 km söder om St. 
Petersburg, finns en internatskola 
för handikappade ungdomar.
 Marina är en av lärarna och 
eldsjälarna för skolan. 
De ungdomar som vistas här är alla 
handikappade i någon form. Alla 
tänkbara sjukdomar finns repre-
senterade. T.ex epilepsi, höftleds-
problem, dövhet, proteser av olika 
slag, osv. 
Det speciella med denna skola är 
att alla utbildas i bokföring. För oss 
som provat på den ryska byråkratin kanske det inte är så svårt att 

förstå att de utbildas till ett yrke 
där de säkert kommer att få ett 
arbete. Men likväl känns det lite 
magert med valfriheten i fråga om 
yrkesval. 
Skolan har riksintag med elever  
från hela Ryssland. 
När Marina berättar om en flicka 
med en benprotes, ställde jag 
frågan varför hon inte studerade 
på ett vanligt universitet?
Svaret kom spontant: 
- Har du någonsin sett en 
handikappad på ett universitet? 
Den ryska synen på de handi-
kappade tycker vi är lite föråldrad. 

Det här är en liten solskenshistoria. 

Micha Morosov, som född med 
stumpar till armar med bara två fingar på 
varje hand och Lena Mosojeva som är 
döv poserar stolt i toppen av Eilffel-
tornet. 
Detta var nämligen platsen där de 
utväxlade ringar och förlovade sig. Ett 
minne att glädjas över genom livet.
Micha är trots sina korta armar proffs i 
bordtennis och har deltagit i para-
olympic tävlingar.
Trots sitt handikapp kan han mycket 
snabbt och skickligt även hantera 
tangentbordet vid arbete med bokfö-
ringsutbildningen. 

Foto Marina Shevtova

ett par 

Marina Shevtova, som är en av 
eldsjälarna för skolan, behärskar 
förutom ryska även finska och 
franska. Hon har därför kunnat 
ledsaga sina ungdomar genom 
flera länder i  Europa.

Foto Allan Widarsson

Hudiksvall,        Tel. 0650-31060
carlbergstandklinik@telia.com

Denna yngling 
han älskar snöskotrar. 

Foto Marina Shevtova

 är helt döv, men 

Två lyckliga töser trots att de lider 
av epilepsi och höftledsbesvär

Foto Marina Shevtova
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Marina berättar att de ryska ungdomarnas intresse för språk har ökat betydlig 
sedan de inspirerats av att träffa några franska pojkar. Det är ingen tvekan om 
att resorna i Europa är mycket betydelsefulla för dessa handikappade 
ungdomar som därigenom kan få andra meriter än deras jämngamla friska 
kompisar i Ryssland.

Foto Marina Shevtova

HOLMGRENS EL
Mats Jonsson

TEL. 0650-563318
MOBIL 070-6433020

I Sverige integrerar man gärna de 
handikappade eleverna i vanliga 
läroanstalter. Men kanske är 
orsaken att det är billigare att 
flytta de handikappade bort från 
det övriga samhället i stället för 
att anpassa byggnaderna för  
alla.  
Men en internatskola har ju sina 
fördelar då man kan koncentrera 
kunskapen om både sjukdomar 
och yrkesutbildning till ett ställe.

Genom skolans samarbete med 
Hjälp Till Liv International har de 
fått möjlighet att få visum för att 
resa ut i Europa och fått se mera 
av världen än många andra friska 
ungdomar kunnat göra . Tack 
vare Shengenavtalet kan man 
åka till alla de länder som ingår i 
avtale om man har visum till ett av 
dessa länder. Därför har de 
genom sponsring från olika 
fonder och organisationer kunnat 
resa mer än de flesta andra ryska 
ungdomar. Förutom  Finland och 
Sverige har de även besökt 
London, Paris och Tyskland för 

att nämna några platser de fått 
besöka.. 
På hemvägen från en av dessa 
resor kunde de passera vårt lager 

vid Norsta depån och förse sig 
med ca: 1500 kg kläder. De får 
nämligen ta in 50 kg per person 
utan tullproblem

Hudiksvall  0650-547200

Ljusdal       0651-768500

www.bilmetro.scania.se

Bilmetro
LASTBILAR  AB
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Reportaget

Genom radioprogrammet Sök 
och finn fick Roland Lindström 
och John Eriksson ett riktigt 
tomteuppdrag. Hjälp till liv 
International behövde chauffö-
rer till en transport med julklap-
par och annan hjälp till staden 
Reghin i Rumänien. Ordinarie 
chaufförer hade fått förhinder 
och man behövde snabbt 
ersättare. John och Roland 
ringde till programmet och åtog 
sig uppdraget. De kände inte 
varandra utan lärde känna 
varandra under resan. De for 
iväg strax före jul med bussen 
fullastad. De hade en lång resa 
framför sig genom Tyskland, 
Slovakien vidare ner till Rumä-
nien. I vintermörkret var det bra 
med  en  GPS men den  
fungerade inte i Slovakien och 
inte heller i Rumänien och det 
var ibland lite svårt att hitta.
I Rumänien bodde de hos en 
kontaktfamilj som hjälpte dem 
tillrätta. De besökte barnhem-
met  som får  h jä lp  f rån 
Hudiksvall och där lastades 
skor och kläder av.  
John och Roland tyckte att 
barnhemmet Tabita var fint, 
trevliga lokaler och framför allt 
möttes de av en vänlig och 
engagerad personal. Barnen 
såg ut att må bra och man var 
mycket tacksam för all den hjälp 
man hittills fått.
Med i tomtesäcken fanns också 
paket som skickats från några 

av Hjälp Till Liv Internationals  
faddrar. De delades ut till 
respektive familj som på så sätt 
fick en julhälsning från sina 
faddrar .
Det som lämnade de djupaste 
spåren hos John och Roland 
var besöket hos den ensam-
stående kvinnan med fem barn.
Roland frågade sig hur man kan 
ha det så eländigt. Det var -20 
grader och man hade hängt upp 
mattor mot kölden och eldade i 
en kamin mitt på golvet. Det 
kändes svårt att se under vilka 
svåra förhållanden den familjen 
lever, säger John. Familjen får 
bidrag från kommunen men den 
hjälp som kommer från Hudik-
svall är mycket välkommen och 
besöket var mycket uppskattat!
”Jag hade hört talas om 
Rumänien, en bekant hade varit 
där och jag skulle själv vilja fara 
dit” sade John om varför han 
ställde upp på uppdraget. En 
sådan här resa är ju något av ett 
äventyr men den bärs av tanken 
på att hjälpa sina medmännis-
kor. Roland menade att det var 
det som fick 
honom att ställa 
upp. Båda skul-
le kunna tänka 
sig att  åter-
vända men då 
helst under en 
annan årstid.

Marianne Ersson

Tomtar från Hälsingland

Roland Lindström, Söderhamn och John Eriks-
son, Bollnäs, var riktiga hjältetomtar när de 
ställde upp för att köra till Rumänien några 
dagar före jul.

Foto Simona Puskas

Från 
1.50

per/st

0650-98244
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När du ska ut och köra.... 
... ring 0650-31121

Länsförsäkringar
Gävleborg
Bank & Försäkring

Länshem
Fastighetsförmedling

Med nya Länsbonus får 
du pengar över till annat!

Samla boendeförsäkring bilförsäkring, lönekonto 
och ditt pensionsparande hos oss så får du 

15 % på dina försäkringar

Storgatan 34, Hudiksvall Tel 0650 - 48 79 00

Problemlösare och idégivare inom ekonomi 
och administration

” Våra råd ger dig råd”

Bokföring  Bokslut  Revision  
Skatter  och  Rådgivning

0650-155 35
www.edlings.se         info@edlings.se
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Thomas Falk
Menswear

 

Kvalitets och Märkeskläder

Storgatan 25 Hudiksvall
Tel 0650-13055

Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Tel. 0650-14260

Salong  

 Ingrid

Storgatan 42,  Hudiksvall
Tel. 0650-10438
Välkommen!!

Ingrid Susann Maria

Delsbo
Tel. 070-212 15 75

Miljöföretaget i tiden

Sten Olofssons Åkeri AB

 - Slamsugning -
- Torrsugning -

- Tankbesiktning -
Rengörning av vattenbrunnar o 

borrhål
- Uthyrning av

containers, flak och 
miljöstationer -
- Transporter -

Jour dygnet runt
0771- 19 20 00

www.stenolofssons.se

Telefon: 0650-13166
Mobil: 070-3474924

Auktoriserad Ford Service
Bilplåtslageri

Grönt ljus certifierad verkstad
 

Grottgränd 4 A, 82430 Hudiksvall
 

Tel 0650-108 57, Fax 0650-983 08
Mobil 070-632 43 51, 070-588 08 57
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Efter mycket planering och 
förberedelser bar det den 25 
november av för Julia Hiltunen och 
Cecilia Hansson till Ryssland och  
staden Petrosavodsk.
I samband med det obligatoriska 
projektarbetet, som görs tredje 
året på gymnasiet, så åkte tjejerna 
iväg för att ta reda på hur den ryska 
vården fungerar. För att sedan 
kunna jämföra den med vården i 
Sverige. Allt blev kanske inte 
precis som tjejerna först hade tänkt 
sig, men det blev verkligen en resa 
de kommer att minnas resten av 
livet.

Med båt från Stockholm över till 
Helsingfors, och sedan vidare från 
Helsingfors med skåpbil över till 
Ryssland och staden Petro-
savodsk. 
Så startade Cecilias och Julias fem 
dagars äventyr i ett land som ändå 
inte ligger alltför långt bort ifrån oss 
men där vardagen ser helt 
annorlunda ut än vår egen. 
Tjejerna fick inkvartering hos 
Roman Goulik som agerade guide 
och tolk under deras femdagars-
vistelse. De säger att utan hans 
hjälp hade de inte alls fått de 
möjligheter som de fick, - ”Han var 
en klippa” säger de. 
Första dagen fick de besöka ett 
handikapphem och en fattig familj  
och se hur levnadsstandarden 
kunde vara för de fattiga. Andra 
dagen bar det av till ett barnhem 
och tredje dagen fick de besöka en 
ungdomsvårdsanstalt för pojkar. 

De fick även möjlighet att se vart de 
kläder som kommer från Hudik-
svall hamnar och till vilken stor 
hjälp de är. 
Allt efter resans gång insåg 
tjejerna att de nog skulle vara 
tvungna att ändra inriktningen på 
sitt projektarbete. Det visade sig 
vara väldigt svårt att få komma till 
ett sjukhus och undersöka vården i 
Ryssland. Men tjejerna var inte 
missnöjda för det. Deras nya 
inriktning blev ”Barns utsatta 
situation i Ryssland”, och här fick 
de rikligt med information. Julia 
och Cecilia berättar att det som 
överraskade dem mest var lev-
nadsstandarden för människorna i 
Ryssland. Visst var de medvetna 
om att det -”Inte direkt skulle bli 
någon drömresa” som de sa. Men 
de hade ändå inte väntat sig att 
levnadsstandarden skulle vara så 
dålig som den visade sig vara.
Många byggnader såg ut som 
rivningsprojekt gör hemma i 
Sverige. Till och med människor 
med medelinkomst som hade det 
hyfsat bra ställt bodde i hus som 
inte skulle godkännas med 
svenska mått mätt. Dricksvattnet 
var en annan sak som chockade 
tjejerna. Roman, som de bodde 
hos, var tvungen att hämta sitt 
dricksvatten från en brunn, då man 
kunde få cancer av det vatten som 
rann i deras kran hemma. De fick 
också uppleva det missnöje och 
den misstro till staten som många 
ryssar har. 
Efter resan till Ryssland säger land 

tjejerna att de har lärt sig att 
uppskatta och vara nöjda med det 
de har. De är glada att de lever i ett 
land där man kan lita på sin 
regering och där samhället 
fungerar bra. Där det finns vatten i 
kranarna som inte ger cancer och 
där de flesta människor lever ett 
drägligt och värdigt liv. 
Men de tar också med sig hem all 
den värme och kärlek som de fick 
möta från människorna i Ryssland. 
Gästvänligheten var stor, trots att 
de inte har så mycket så bjuder de 
mer än gärna på det de har.
Och de fick verkligen möta 
eldsjälar, personer som ägnat hela 
sina liv åt att hjälpa de utsatta. Det 
var en resa full av intryck och 
upplevelser, en del svårare än 
andra. Men också en resa full av 
hopp och framtidstro då de fick se 
det arbete som görs 
för att förbättra fram-
tiden och att varje 
liten insats gör skill-
nad.

Julia Hiltunen Gunnarsson, Gnarp och 
Cecilia Hansson, Stömsbruk 
studerade rysk undomdsvård.

Foto Allan Widarsson.

Ett annorlunda projketarbete om
�Barns utsatta situation i Ryssland�

Isabelle Edström,
Järfälla

Missa inte årets 

Lettlandsgala
till förmån för gatubarnen i 

Lettland
Boka den 7 mars kl 19:30
Folkets Hus i Hudiksvall
Information på tel. 0702968022 /

Birgitta Norberg

Hjälp Till Liv International



10

Kalevalainspirerad pop-
musik, en musikvideo 
med inslag från Kalevala, 
vanlig rysk pop och 
Roman som sjunger 
ryska schlager för oss i 
bussen. Detta är vårt 
första möte med ryska 
Karelen dit vi är på väg. Vi 
har blivit hämtade i 
Helsingfors av vår guide, 
värd och allt i allo, Roman 
Goulik. Han kommer att 
göra allt för att vi under de 
tre dagar som står till vårt 
förfogande ska få lära 
känna staden Petro-
savodsk och få se det vi 
är intresserade av.
Resesällskapet består av 
fyra personer som har 
olika infallsvinklar på 
vistelsen. Julia Hiltonen 
Gunnarsson och Cecilia 
Hansson gör ett pro-
jektarbete i sin skola om 
utsatta barn i Sverige och 
Ryssland, Isabelle Edst-
röm ska skriva artiklar om Petro-
savodsk och de institutioner vi 
kommer att besöka och under-
tecknad är gruppens fotograf. Vi ska 
också på plats se hur den hjälp-
sändning, sju ton kläder, som Hjälp till 
liv International i Hudiksvall skickade 
till Petrosavodsk i oktober har 
fördelats till behövande i området.
Staden Petrosavodsk sover när vi 
anländer. Bara poliserna vid infarten 
är vakna. Vi ska bo i ett typiskt ryskt 
bostadsområde med de lätt igen-
kännliga  modulhusen. Det luktar käl-
lare i trapphuset, det känns rått, 
färgen har flagnat men hissen 
fungerar. Lägenheten på 3 r o k är 
liten, det drar vid fönstren, tapeterna 
har lossnat och man skulle behöva 
måla det trävita. Men det är världsliga 
saker. Vi möts av en fantastisk 
gästfrihet, familjen har flyttat in i 
barnkammaren, vardagsrummet och 
sovrummet överlåts åt gästerna. Vi 
känner oss genast hemma.  
Petrosavodsk är republiken Karelens 
huvudstad. Den ligger vid sjön 
Onegas strand och här bor cirka 300 
000 människor. Det är säkert 
fantastiskt vackert att gå längs 
strandpromenaden en sommardag, 
men när vi blickade ut över sjön tog 
vinden tag ordentligt i våra jackor och 
människorna drog ner sina mössor. 
Den typiska ryska trådbussen fraktar 
stadens invånare dit de ska och i 

centrum rör sig mycket folk. Många är 
välklädda och alla ser ut att ha ett mål. 
Ingenstans, förutom vid kyrkorna, 
sitter människor och ber om pengar. 
Den utbredda alkoholismen som alla 
talar om syns inte i centrum. Det finns 
gott om affärer och framför den 
relativt nyöppnade Mak Dak (Mac 
Donald) ringlar sig en liten kö. I ett 
gatuhörn står ett TV-team och 
intervjuar förbipasserande om det 
förestående valet?
Vattnet i staden går inte att dricka och 
de som har möjlighet åker till en källa 
utanför staden och hämtar sitt vatten 
där. Människorna står i kö men ingen 
gnäller eller kommenterar situa-
tionen. Man väntar, oerhört tålmodigt, 
på sin tur. Det tar lång tid eftersom 
alla som hämtar vatten har många 
och stora dunkar med sig. Det dåliga 
vattnet sägs bero på gamla ledningar 

Ryska Karelen � okänt för de flesta.

Lokal TV frågar: Vem vinner valet?

Reportage

Cecilia, Julia, Isabelle och Roman vid 
Onegas strand.

Foto Marianne Ersson

Läraren uppmanar en av eleverna:  Ta en bild 
på de svenska flickorna!

Foto Marianne Ersson

Tacksam för en skön tröja.
Foto Marianne Ersson

Här hämtas dricksvatten.
Foto Marianne Ersson

Lärare och blyg elev.
Foto Marianne Ersson

Interiör från barnhemmet.
Foto Marianne Ersson
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men man kommer nog sanningen 
närmare om man tar i beaktande de 
stora miljöproblem som staden 
brottas med. Ut i sjön Onega rinner 
floder som är mycket förorenade av 
områdets industrier. Avgaser från den 
täta trafiken bidrar också till att 
Petrosavodsk är  den t ionde 
smutsigaste staden i Ryss-land.
Vi besökte även Krasnij Bor, den röda 
tallskogen, som ligger strax utanför 
Petrosavodsk.  Tiotusentals männis-
kor ligger här begravda i tallmons 
sandås. Många av dem hade kommit 
till Sovjetunionen för att bygga upp 
den kommunistiska drömstaten, 
däribland många svenskar; de så 
kallade kirunasvenskarna. De föll 
offer för Stalins utrensningar på 
1930-talet och de enkla träkorsen 
berättar om många tragiska öden. På 
en minnessten står i svensk över-
sättning de var oskyldiga men ändå 
dödades de.
I vårt program ingick även ett besök 
på ett daghem för handikappade barn 
och ett hem för barn som inte har en 
fungerande familj. Inredning och 
utrustning hade skänkts av lutherska 
kyrkan i Finland och två eldsjälar Ari 
och Anita Haataja från Wasa hade 
hjälpt till att få allt i ordning. Allt var 
rent och prydligt och barnen såg ut att 
må bra, de var inte rädda att möta 
oss. Det var en varm atmosfär på 
båda hemmen och föreståndarna såg 
ut som mysiga babuskij även om de 
hade en klar målsättning med sin 
verksamhet. 
Vi berördes mycket när vi på 
barnhemmet fick höra om den misär 
som en del av barnen levt i. En 
elvaårig flicka, som omhändertogs, 
hade aldrig gått i skolan. Familjen 
bodde på en kyrkogård och flickan 
skickades till affären för att stjäla bröd 
och korv. Nu genomgår den flickan en 
teknisk utbildning och har en framtid.

De båda föreståndarna 
sade att det var svårt att få 
pengar till sina respektive 
verksamheter och de var 
mycket tacksamma för den 
hjälp de fått. För barnen på 
barnhemmet kommer det 
under som-maren 2008 att 
ordnas ett läger där 
barnen ska få möjlighet att 
med hjälp av kuratorer och 
psykologer bearbeta sina 
trauma-tiska upplevelser. Till detta 
behövs pengar och Hjälp till liv 
International har lovat att ge ett bidrag 
till lägret.
På den slutna ungdomsvårds-
anstalten som vi också besökte mötte 
vi pojkar mellan 13 och 19 år. De 
tittade nyfiket på oss och med glimten 
i ögat förutspådde chefen för 
anstalten att vårt besök skulle vara 
pojkarnas samtalsämne en vecka 
framåt. Alla hade kriminell bakgrund 
och var dömda till vård. Man 
betonade vikten av utbildning och 
man arbetade mycket med att skapa 
ett förtroende mellan ungdomarna 
och de vuxna, ett arbete som krävde 
både tid och fingertoppskänsla. 
Det var glädjande att se att de kläder 
som samlats in i Hudiksvall av Hjälp 
till liv kommit fram. I lokalen där 
kläderna packats upp träffade vi en 
dam som fick med sig kläder hem och 
hon var mycket tacksam för det. De 
som arbetade där visste vilka som 
behövde hjälp och såg till att kläderna 
kom till de familjer som bäst behövde 
dem.
Vi fick också besöka en familj som fått 
varma kläder inför vintern. Det var ett 
par i 50-årsåldern som bor i en 
tvårumslägenhet utan vatten och 
centralvärme. Genom en olycka hade 
mannen förlorat sina båda ben och 
den enda inkomst de hade var en liten 
invalidpension. 

Det är svårt att ta sig fram i 
Petrosavodsk utan tolk. Gatuskyl-
tarna är svåra att läsa och män-
niskorna talar oftast bara ryska. 
Roman öppnade många dörrar för 
oss och många frågor hade förblivit 
obesvarade om han inte givit oss all 
sin tid under dessa dagar.
I det novembergrå Petrosavodsk 
mötte vi välmående och nöjda 
människor men vi träffade också 
många människor som lever på livets 
skuggsida. Här finns inte det sociala 
skyddsnät vi är vana vid utan de 
fattiga och utsatta behöver hjälp av 
sina medmänniskor. Hjälp till liv, 
in ternat ionals gåvor kommer 
verkligen fram till de behövande. 
Vi träffade även människor hemm-
ahörande i Petrosavodsk som med 
stort engagemang arbetar för att 
förbättra situationen för de mest 
utsatta. Tillsammans kan vi hjälpa 
många att få ett 
drägligare liv.

Marianne Ersson, 
Hudiksvall

Här ligger kläder från Hudiksvall i väntan på 
utdelning.

Foto Marianne Ersson

Här vilar offer från stalintidens utrensningar.
Foto Marianne Ersson

Strandpromenaden i Petrosavodsk.
Foto Marianne Ersson
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Det första man möts av när man 
närmar sig fängelset är en två 
meter hög och 1 km lång mur som 
tornar upp sig runt området. 
“Internat skola nr 8” är en anstalt för 
pojkar. Där finns det för närvarande 
46 pojkar i åldrarna 11 till 18 år. Ca 
15 av dem är beroende av någon 
slags drog och ca 75% av dem har 
gjort sig skyldiga till minst femton 
brott.
På anstalten finns också psyko-
loger, socialarbetare, ett stort antal 
anställda som har hand om 
säkerheten, lärare, sjuksköterskor 
och doktorer. Sammanlagt finns det 
71 personer anställda på anstalten.
Visionen är att pojkarna ska få 
psykologisk, medicinsk och social 
rehabilitering. För varje pojke görs 
en individuell utvärdering och man 
utvecklar ett individuellt program. 
De har också utbyte med flera 
företag i närheten dit pojkarna får 
komma och jobba och tjäna egna 
pengar. På så sätt får de uppleva 
belöningen av hederligt arbete, det 
hjälper också pojkarna att finna en 
plats åt sig. Det får dem att känna 
att de kan bidra med någonting och 
bli en del av samhället. Rektorn 
berättar att det är svårt att vinna 
pojkarnas förtroende för de vet 
ju att detta är ett fängelse. Även 
fast de får komma utanför områdets 
murar ibland, på utflykter eller för att 
jobba, så är de under ständig 

bevakning. Därför försöker man 
jobba fram en ömsesidig förlitan, 
sköter sig  pojkarna så belönas 
de, t.ex. med att få åka hem och 
hälsa på familjen.
Vi får besöka en lektion och träffa 
några av pojkarna. Innan vi träffar 
dem betonar rektorn att dessa 
pojkar må se ut som vilka andra 
pojkar som helst. Men man får 
inte glömma att de inte är det, de 
är unga kriminella. Och visst ser 
de vid en första anblick ut som 
vanliga små pojkar, men då man 
möter deras blick ser man att där 
finns ett mörker och uppgivenhet 
som man inte ska se hos så unga 
pojkar. Och då vi frågar dem vad 
de tänker om sin framtid skrattar 
de bara, framtiden tycks inte 
vara någonting väsentligt för 
dem. I den verklighet som de växt 
upp är inte framtiden full av 
möjligheter, som den är för de 
flesta av oss här i Sverige. I den 
verklighet som de har växt upp i 
gäller det bara att överleva dagen.
Besöket på fängelset visade dock 
att det går framåt men att det är ett 
tungt arbete och att de behöver all 
hjälp de kan få. Rektorns önskan 
var att de skulle få kontakt och 
samarbete med liknande institu-
tioner i Sverige, för att kunna lära 

Barnfängelset i Petrozavodsk i ryska Karelen.

När man ska besöka fängelset är det 
första man möter en  2 meter hög  och 
1 km lång betongmur.

Foto Marianne Ersson

Isabelle Edström, 
Järfälla

Här sitter en av de “förbrytare” som hålls inlåst på Internat nr 8. Ingen 
av dessa pojkar vet vad ordet framtid betyder. Ingen av dem har några 
idéer om vad de ska göra i framtiden. 

Foto Marianne Ersson

sig mer och utvecklas. Han visade 
oss en öppenhet och vilja att 
utvecklas som överraskade mig 
men som också gav mig fram-
tidstro. Detta är den första 
anstalten av sitt slag i Karelen och 
jag hoppas att många ska följa 
dess exempel i framtiden.
Vår kontaktperson i Ryssland, 
Roman, har tillsammans med 
finska organisationer och kyrkor  
samlat ihop 2000 euro. Dessa 
pengar använde de till att 
införskaffa sportutrustning, så 
åkte de till anstalten och spelade 
boll med pojkarna och så, för att på 
så sätt ge dessa pojkar lite glädje, 
något annat att tänka på. Och det 
är på detta plan 
som vi alla kan få 
vara med och bidra 
till en bättre värld, 
genom att ge av det
överflöd vi har till 
dem som behöver.
.
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Barnens Hus Tabita, Rumänien 
har fått möjlighet att hjälpa 
några hemlösa. Vår med-
arbetare Simona Puskas, har 
intervjuat några av de utslagna 
männen som besöker deras 
verksamhet och som nu fått se en 
liten ljusning i sitt liv.
Under  några nummer fram-
över kommer vi att i korthet 
återge deras livsöden.

Ge gärna en gåva till Tabita!

Petra Dumitru 
föddes den 3 
januari 1952. 

Han är ett av sju syskon och växte 
upp på ett barnhem.
Svårigheterna började efter att 
han lämnat barnhemmet. Han 
hade tillfälliga jobb på olika 
ställen, han gifte sig och fick fem 
barn. År 1995 lämnade hans familj 

honom, och han blev lämnad 
ensam utan bostad. Idag har han 
ingen kontakt med varken sina 
barn eller fru. På grund av att han 
inte har någon bostad och måste 
sova ute lider han av reumatism. 
För tillfället jobbar han med 
jordbruk, men försöker komma in 
på ett ålderdomshem.

Livsödet!

Isabelle Edström,
Järfälla

Han tackar så mycket och är jätte-
lycklig över all den 
hjälp som han får 
genom Tabita.

Petra är tyvärr inte ensam om att tvingas leva utan bostad. Men en del 
krypin ger ändå ett visst skydd och värmemöjlighet. Här blir de 
dessutom serverade ett mål mat om dagen av personalen från 
barnhemmet Tabita. 

Foto Simona Puskas

KONTORSLOKALER 

LEDIGA I 

SÖDERHAMN!!

KS-FASTIGHETER AB

Kjell Lind 

Tel.  070-748 26 14

Hudiksvall
Öppet 8-21

Din färskvarubutik! 

Stor gratis parkering,

brett sortiment.

Tips, trav och lotter!

VÄLKOMMEN!



Julfesterna i Etiopien, ,Lettland 
och Rumänien.

Varje jul vill vi göra något 
speciellt för de fattiga 
barnen. För att visa att i 
älskar dem. Att vi bryr oss. 
I Addis Abbaba, Etiopien, där 
den ortodoxa  julen infaller 13-
dagen, och dessutom har man 
även kvar den Julianska 
Kalendern som vi i Europa 
övergav 1753. Dessutom har 
man en annan tideräkning, i 
Etiopien är det ännu år 2000…
Men, julfest är julfest närhelst 
den firas! 
Så här skriver Kjell o & Kiros 
Widarsson från Addis:
“På vår trettondag hade Hjälp 
till Liv Ethopia bjudit in samtliga 
fadderbarn till julfest och 
samtliga barn och ungdomar 
kom!
HTLEt hade ordnat rikligt med 
mat så att alla skulle kunna äta 
sig riktigt mätta. Alla barnen 
lever ju  i familjer som har det 
mycket knappt, och är inte vana 
att kunna äta sådan mat så 
ofta.
Hela festen blev mycket 
uppskattad och vi har i efter-
hand hört vad barnen berättat 
för andra.
Flera barn hade sagt att det var 
den roligaste fest de någonsin 
hade varit på! Det bjöds 
förutom rikligt med god mat, 
även på "fiskdamm" med godis-
påsar och ibland lite andra 
överraskningar.
Innan barnen gick hem fick alla 
en liten ryggsäck fylld med 
pennor, pennvässare, anteck-
ningsböcker och annat skol-
material. Detta var mycket 

uppskattat och vi kunde 
dagarna efteråt se barnen 
ha sin ryggsäck på sig till 
skolan.
Några av barnen hade 
även fått julklappar från 
sina fadderföräldrar i 
Sverige och dessa dela-
des ut vid ett annat tillfälle 
för att inte riskera att 
skapa avund hos andra 
barn.
Det kändes verkligen fint 
att få möjligheten att vara 
med på denna fest och se 
glädjen hos barnen över 
att få äta god mat och för 
ryggsäcken de fick.

I Addis Abbaba deltog ett  35-tal barn  i julfesten. 
Foto Kjell Widarson

Hos oss gör du alltid 
en bra sport-affär!

Tel. Hudiksvall 0650-17505

Några av de ca: 300 barnen som kom till kyrkan i 
Daugavpils på julfest. Alla fick var sitt paket.

Foto Nikolaj Schevchuk

Här är det långbord för gatubarnen i Daugavpils. Ca: 
100 personer kan äta samtidigt.

Foto Nikolaj Schevchuk
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En fiskdamm där godispåsar nappar på kroken hade 
dessa barn aldrig sett tidigare. 

När det så småningom började 
skymma och blev dags att gå 
hem, överraskade barnen oss 
genom att tillsammans sjunga 
fantastiskt vackert och länge, 
de sjöng i ca 20 minuter för oss 
alla. Detta blev ett fantastiskt 
fint minne ifrån en annorlunda 
julfest i Etiopiens högland!
Det kändes priviligierat att få 
vara där och se glädjen hos 
barnen. Jag vill tacka er alla 
faddrar som är med och ger 
dessa barn en möjlighet till 
ett bättre liv!
Barnen bad oss att hälsa och 
tacka alla som hjälper dem!” 

••••••••••••••••••
I Daugavpils hölls fyra  jul-
fester. Dels för barnen till de 
många volontärena som 
arbetar i kyrkan och dels  för de 
barn man fått kontakt med 
genom sommarlägret 2007.
Dessutom kom barn som 
inbjudits genom samarbetet 
med de sociala myndighe-
terna. Till den största sam-
lingen i kyrkan kom ca:180 
barn. Alla barn fick ett julpaket. 
Vid den fjärde samlingen kom 
folk från de övriga kyrkorna i 
Daugavpils. 
Nikolaj Shevchuk berättar att 
det var mycket intressant med 
denna gemensamma samling 
som bäddar för ett närmare 
samarbete i framtiden.
Daugavpils pingstförsamling 
har mycket bra lokaler för sin 
verksamhet. Huset är nämligen 
ett gammalt Folkets Hus,  som 
genom ett enormt arbete 
omskapats till serviceplats för 
församlingen och stadens  
fattiga människor. Den stora 
teatersalongen är en utmärkt 
samlinglokal för gudtstjänster 
m.m. 
Sen finns ett storkök och två 
matsalar för servering av mat 
till gatubarnen och de hemlösa. 
Där finns gott om andra mindre 
utrymmen för musik och grupp-
möten. I ett av rummen finns 
även en tandläkarstation med 
ursprung från Hudiksvall 
installerad.
För att få denna verksamhet att 
snurra, finns en mängd volon-
tärer som arbetar med matlag- 



15

situationen i Rumänien avstannade 
byggnadstakten av Barnens Hus 
(som sedan fick namnet TABITA). 
Hjälp Till Liv i Hudiksvall kom därför att 
vara med vid slutförandet av bygg-
naden under år 2004-2006 och de 
första barnen anlände i september 
2006.
När vi idag ser resultatet av 
verksamheten och den välsignelse 
den ger till så många barn, är det en 
glädje för oss i Hudiksvall att stötta 
Tabita med de resurser som behövs 
för driften och därmed få vara med att 
föra Åke Nilssons vision vidare. 
Det är även glädjande att  några 
lokala affärsmän har fått upp ögonen 
för arbetet och börjat ge bidrag till 
driftskostnaderna.      

I Tabita  fick alla ett eget paket att öppna.
Foto Simona Puskas

Även några hemlösa fanns med p
julfesten i Tabita.

Foto Simona Puskas

å 

ning, klädutdelning och omsorg. 
Dessutom finns naturligtvis den 
kyrkliga verksamheten med  
gudstjänster och ungdoms-
samlingar m.m. En särskild 
ungdomspastor finns anställd. 
Varje morgon kl 8 samlas alla 
volontärer och anställda till 
morgonbön då man delar  
information och ber för dagens 
arbete. 
Det är en gripande upplevelse 
att vara med på dessa mor-
gonsamlingar. Där sitter många 
av de tidigare kriminella, alho-
liserade och hemlösa “gubbarna”  
men som nu fått en ny uppgift i 
livet och arbetar som volontärer 
för att hjälpa andra fattiga och 
hemlösa till ett bättre liv. 

•••••••••••••••••••••
För de barn som fått komma till 
barnhemmet Tabita har det år 
som gått varit en helt ny fas i deras 
liv. Många kommer från sådana 
miljöer att vi svenskar helst inte vill 
sätta ner vår fot där. Ett par av 
barnen som fått komma hit hade 
aldrig sett en “riktig” toalett innan 

de kom till Tabita. 
Men genom Tabita har dessa barn 
fått ett nytt hopp. Här får de mat, 
kläder och omsorg. De får hjälp 
med skolarbetet och ges därmed 
förutsättning till att senare få en 
riktig yrkesutbildning.  
Tabita har nu varit i drift i drygt ett 
år och man firade denna jul även 
Tabita’s ettårs jubileum. 
Några hemlösa “gubbar”  har 
även fått möjlighet att dagligen få 
ett mål mat från Tabita. 
De socialt utstötta i Rumänien är 
tämligen hjälplösa i det nya EU-
samhället. Deras gamla yrken är 
inte längre efterfrågade. Kanske 
något enstaka arbetstillfälle dyker 
upp i samband med jordbrukets 
skördetider. Men ett fast jobb med 
en rimlig inkomst är för de flesta 
omöjligt att få. Att leva i Rumänien 
är, vad maten beträffar, ingen 
större skillnad i förhållande till 
våra levnadskostnader. 

 
Allan Widarsson

Fakta om Barnen Hus, 
Tabita i Reghin, Rumänien. 
Visionen om barnens hus föddes hos 
pastor Åke Nilson, Hallsberg, i början 
på 1990-talet då han upplevde att han 
vill göra något för de fattiga barnen.
Organisationen Hjälp Till Liv bildades 
och vi var många som arbetade 
tillsammans för att samla in medel till 
bygget. 
I mitten på 1990 var bygget i gång. 
Men inflation och prishöjningar gjorde 
att byggkostnaden blev betydligt 
större än beräknat. 
År 1995 delades Hjälp Till Liv i två 
organisationer, en med säte i 
Hudiksvall och verksamheten inriktad 
mot Ryssland och en i Hallsberg, med 
fortsatt inriktning mot Rumänien.
Men på grund av den ekonomiska 

www.hudiksvallssolskydd.se

Tel: 0650-10454, Fax: 0650-97513   
info@hudiksvallssolskydd.se

HUDIKSVALL   GÄVLE   SANDVIKEN

Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14 
Tel 0650-31900



Vi gratulerar förra numrets vinnare, som får två 
Trisslotter vardera.

CD-skiva:     Aleksander Johansson, Iggesund
CD-skiva :    Ruth Westberg, Hudiksvall
2 trisslotter: Hans Nilsson . Uppsala
2 trisslotter: Elna Wiklund, Njutånger
2 trisslotter: Ann-Christin Andersson, Korskrogen
2 trisslotter: Märta Ståby, Hudiksvall

Rätt lösning ser ut så här: 
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, 
student eller äldre, får du gärna skicka 
en engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Och vi har många barn på listan 
som väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut 
till ett barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn så kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 

Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 

Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din hjälp Räddar Liv!
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Klipp ur eller kopiera din lösning: 
Skicka ditt svar senast den 7 april 2008 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De två första vinnarna får Lisa Hills CD-skiva och
de fyra efterföljande belönas med två Triss-lotter 
var. 
 

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   

Namn:   ____________________________ 
 

Adress: ____________________________ 
 

             ____________________________ 
 

 Telefon : ___________________________ 

Lycka till!

Lös �Hjälp-krysset�!
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Fastighetsbyrån
www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL  0650-12700

Swedbank

Husdjur - Jordbruk - Rid & Travsport- Villa

BOLE-produkter AB
 Håstaängsv.1, 82440 Hudiksvall

Tel 0650-542470,   
Fax 0650-542479,   www.bole.nu

när det gäller 
Din Närmaste butik-
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Till Minne Av-

Hulda Fastén-Karlsson, Bjuråker
Erik Udd, Sylta, Hudiksvall

Clas-Henrik Bergström, Nora
Lars-Åke Nilsson, Hudiksvall

Per Hemström, Hudiksvall
Britta Sundin, Hudiksvall

Inez Åström Svanholm, Färila
Samuel Hallkvist, Korskorgen

Gotthilv Jonneryd, Norrfjärden Piteå
Arvid Belin, Hudiksvall

Gunnar Sahlberg, Ljusdal

- har en penningåva  överlämnats 
till Hjälp Till Liv International till 

förmån för arbetet bland de fattiga. 

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 150kr / år får vår tidning några 
gånger per år och stöder därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen annan lön, än den 
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi 
möter när vi kan hjälpa någon.

 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till  porto och tidningar 
och resterande 120kr går till omkostnader i Sverige och våra  
projketländer,  som t.ex. transporter, telefon, annonser 
m.m. 

Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är 
villig att betala denna stödavgift.  PG 90 01 15-7.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

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

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till 
någon som fått sluta sina dagar, utfärdar vi 
ett vackert gåvobrev som ett sista minne 
från givaren. 
 
 Ring 0650-560107 eller allanw@htli.org

Vi Gratulerar!
Vi grattar Åke Olofsson, Bjuråker, som fyllt 70 år den 
17 november. För att uppmärksamma hans födelsedag har 
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga. 

Vi grattar Janne Hägg, Hudiksvall,  som fyllt 60 år den 
5 januari. För att uppmärksamma hans födelsedag har 
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Vi tackar och gratulerar
 Marianne Ersson, Hudiksvall, som med 
anledning av sin 60-årsdag skänkt en 
gåva till sommarlägret för barnen i 
Petrozavodsk. 

I år kan Du skänka 
bort aktieutdelningar 

från börsnoterade aktier skattefritt, precis 
som förra året, vilket var första gången 

aktieutdelningar kunde ges bort utan 
skatteavbränningar på vägen. 
Om du ger aktieutdelningen till en ideell  
organisation går den oavkortat dit. 
Här är ditt tillfälle att ge en gåva till de fattiga 
utan svinn. 
Gåvor du ger till vår fadderverksamhet går i 
sin helhet till verksamheten i det land du 
valt att hjälpa. 
Behåller du utdelningen själv går 30% bort i 
skatt. 100 kr efter skatt blir 143 kr om det 
ges direkt till vår organisationen.
Blanketter kommer att  f innas på  
Swedbank och finns dessutom på vår 
hemsida www.htli.org/2051.doc

Blanketterna måste undertecknas och 
lämnas in på bank där man även måste 
legitimera sig. 

Vi grattar Helge Fröjd, Hudiksvall, 
som fyllt 75 år den 7 januari. 
För att uppmärksamma hans födelsedag 
har gratulanterna gett en gåva till arbetet 
bland de fattiga. 



Vi arbetar nu i både Rumä-
nien,Lettland och Etiopien 
där många familjer lever i 
misär och inte kan ge sina barn 
det mest nödvändigaste, mat 
och kläder. Genom vårt 
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du 
ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt med familjen genom 
brev om du så önskar. Du kan 
skicka personliga gåvor med 
oss när vi reser. Du får full 
kontroll på alla dina gåvor. Allt 
du betalar och allt som betalats 
ut redovisas på Internet eller 
genom rapporter per post.
Även många äldre har en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har 
en mycket låg pension, 

Hjälp Till Liv international, är en ideell 
organisation som bygger på det kristna budet: allt 
vad ni vill att andra ska göra för er, ska även ni 
göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. Det finns inga 
anställda eller någon annan form av ersättning för 
den tid man lägger ner i detta arbete. Ersättningen 
består i gengäld av glädjen över den tacksamhet 
man möter hos de människor som får hjälp. Vi 
arbetar helt utan mellanhänder med bästa möjliga 
effektivitet. Vi har egna kontaktorganisationer  i de 
länder vi arbetar. Dessa organisationer vet bäst 
vilka behov som finns, och vi förser dem med 

Du behövs 
 Din kärlek 

 kan rädda liv.

nödvändiga resurser för att gå ut i samhället och  
möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlig-
het till direktkontakt med de familjer de hjälper. 
Varje krona kan följas via Internet och 100% av 
fadderpengarna går till fadderprogrammet  på den 
ort vi arbetar.  Av inbetalda medel går 95% till 
barnet och 5% till omkostnader för de medarbetare 
som åker ut till familjerna 
Du som har ett hjärta som vill hjälpa andra 
människor till ett bättre liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. Vi behöver 
medhjälpare  för att stärka insamlingen av 
pengar för att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att 
kunna skapa sysselsättning och arbetstillfällen på 
hjälporterna. Vi försöker decentralisera arbetet, så 
att alla medarbetare kan arbeta helt  utifrån sina 
egna möjligheter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, sekondhandförsäljning . m.m.   
Vi behöver datakunniga administratörer och 
organisatörer med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, att 
skriva brev, reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag för 
annonser och sponsring.

Välkommen som medarbetare!.

Vi har nu 90-konto!

Stöd vårt arbete med en gåva till  pg 90 01 15-7

omkring 150 kr/månad. Här får 
du möjlighet att hjälpa en äldre 
till en värdig tillvaro efter ett lång 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns 
det  ingen möjlighet att studera 
på grund av den ekonomiska 
situationen. Men utbildning är 
alltid det bästa botemedlet 
mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 
När hungern blir allt för stor gör 
man vad som helst för att få mat 
att äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 

Du kan hjälpa!
bra jobb. I vårt system 
kan man även dela på 
fadderskapet, så att 
flera kan dela på 
hjälpen för t.ex. en 
student.
Ta ett fadderbarn, 
och varför inte i samma 
ålder som någon i din fam
ilj. 
Om du är mormor eller morfar, farmor 
eller farfar, kan du ge ett fadderbarn till 
dina barnbarn. Det kan bli intressant att 
utbyta brev och kanske besök i framtiden.

Hjälp en äldre till ett bättre liv.

Hjälp en student att få en god utbildning.

Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer information 

eller ring 0650-560107 /
 Allan Widarsson, eller 

ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för

Lettlandsinformation

151.400


