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Gott nytt år!
Kanske är det lite sent att säga 
så, men det är nog väl så 
nödvändigt att önska det. 
Ett krig har nyligen utkämpats 
m e d  m å n g a  o s k y l d i g a  
människors död som följd. Det 
gamla året slutade med 
ekonomisk katastof för många 
människor.
Finanskrisen har satt många 
människor på bar backe. 
Många jobb har försvunnit. 
Familjer står där med stora 
banklån till sina  lägenheter 
och hus. En förtvivlad  kramp 
infinner sig när det inte heller 
går att sälja och backa ett steg 
bakåt.  
Vad är det som hänt?
Jo, girigheten har visat sitt fula 
tryne. När alltför många har 
ägnat sig åt att skaffa sig mer 
och mer rikedomar. Några har 
levat i överflöd och låtit 
girigheten regera. Låt oss läsa 
vad Bibeln säger om vårt 
förhållande till detta hejdlösa 
rofferi. 
  
Job 20:4-19 Sofar från 
Naama sade: 
Vet du inte detta: Sedan 
urminnes tid, sedan män-
niskan blev satt på jorden, 
varar de ondas jubel en kort 
stund, den gudlöses glädje ett 
ögonblick.  Om  han också 
växer ända upp i himlen, om 
hans huvud når till molnen, 
skall han ändå försvinna för 
alltid, som träck. 
De som såg honom undrar: 
"Vart tog han vägen?" 
 Som en dröm flyr han spårlöst 
bort, drivs undan som en syn 
om  natten. 
De ögon som sett honom ser 
honom inte mer, platsen där 
han fanns återser honom 
aldrig. Hans söner måste 
gottgöra de fattiga, hans 
b a r n  å t e r l ä m n a  h a n s  
rikedomar. 
Även om hans kropp är full av 
ungdomskraft måste den 
läggas i mullen.
Om än ondskan är söt för hans 
gom och han gömmer den 
under tungan,  är rädd om 
den, sparar den, håller den 
kvar i munnen, förvandlas den 
när han svalt den och blir som 
huggormsetter i hans mage. 

 Det rika byte han slukat får 
han spy upp, Gud tvingar 
det ut ur hans buk. 
Det är ormgift han suger i 
sig, och han dödas av 
huggormens tunga. Aldrig 
får han skåda strömmar av 
olja, floder av honung och 
grädde.  Lönen för sin 
möda får han inte behålla, 
sin stora förtjänst får han 
ingen glädje av,  ty han har 
knäckt de svaga och 
övergett dem  och roffat åt 
sig hus som andra byggt.  
Eftersom han inte får nog i 
sin lystnad kan han aldrig 
rädda det han har kärt.  
Hans  glupskhet skonar 
ingen, därför skall hans 
välstånd inte bestå. Mitt i 
sitt överflöd råkar han i nöd, 
med full kraft drabbar 
ofärden honom. 

Det är inga upplyftande 
utsagor att läsa. Men vi läser 
det i  dagspressen varje dag 
just nu. 
Men om vi i stället skulle ha 
lyssnat på Johannes döparen 
skulle vi sett en annan värld:
Luk 3:11    Han svarade: 
"Den som har två skjortor 
skall dela med sig åt den som 
ingen har, och den som har 
bröd skall göra på samma 
sätt." 
Tänk vad många miljarder 
som gått till spillo de sista 
månaderna.   
Vad hade inte vi kunnat gör 
med dessa pengar för att 
hjälpa de fattiga?
Så rådet blir: 
Ge medan du 
kan .  Dagen  
kommer när du 
inte längre har 
något att ge.

Allan Widarsson

Hjälp Till Liv International
NyhetsForum..
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Idag är listan på 
barn som väntar på 
fadder  mycket lång. 
Gör ett litet besök på

, och välj 
vem du vill hjälpa.

Gå in på länken 
så får du upp 

listan på väntande barn.

fadder-

 
www.htli.org

Hjälp Mig 

Din insats räddar liv!

Copyright © 2008 Hjälp till Liv International.

 Mottagning av kläder vid 

NorstaDepån 

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:
Många ungdomar “har inte tid” att gå till skolan 
då de behöver hjälpa till med hushållsarbetet. 
Den här flickan har inte gått i skolan på grund 
av att hon varit hemma och hjälpt sin sjuka 
mamma. Här ville hon vara med att gräva diket 
för att få fram vatten till tappstället som vi 
installerat. 



Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820
Kerstin Löjdström .................. 0650-96830
Ingrid Mattson ....................... 0650-96875
Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175
Mariana Winblad von Walter .. 0650-96875



Hur många av er som läser 
detta är vana att överleva på en 
månadsinkomst på ca 100 eller 
kanske 300kr? Förmodligen inte 
många. Etiopien är ett av världens 
fattigaste länder mätt i inkomst 
per capita. Det innebär att 
konststycket att få 100-300 kr att 
räcka en hel månad måste klaras 
av varje månad för majoriteten av 
befolkningen.

Det vi betalar för en ”dagens 
lunch” kan ofta vara en hel 
familjs månadsbudget för mat i 
Etiopien. Utöver mat finns behov 
av kläder, skor, medicin etc. Hur är 
det möjligt? Kan det fungera? 
Svaret är Nej, det  fungerar inte 
särskilt bra. Dessa familjer lever 
under ständig kamp för att kunna 
få pengarna att räcka till mat och 
ev.  till något annat. Många barn 
balanserar på gränsen ti l l  
undernäring eller svält eftersom 
familjen inte har råd att köpa mat 
som innehåller tillräckligt med 
näring och protein. Det innebär 
också att barnen i många fall av 
nödvändighet måste arbeta för att 
bidra till familjens försörjning.
Låt mig berätta om barnet 
Etenesh, som är 9 år och är ett av 
Hjälp Till Liv International (HTLI):s 
fadderbarn. Båda föräldrarna dog 
i AIDS, en sjukdom som skördar 
många offer i hela världen och i 
synnerhet bland de fattiga i Afrika. 
Etiopien är inget undantag, 
HIV/Aids är en sjukdom som 
påtagligt gör sig påmind i landet. I 
Etiopiens huvudstad ADDIS 

ABABA upp-skattar man att ca 
9,5% av kvinnorna och 6,5 % av 
männen är HIV positiva, att 
jämföra med betydligt lägre men 
osäkra siffror från landsbygden. 30 
% av barnen som föds av en 
smittad kvinna får smittan under 
förlossningen om inte mamman 
får en enkel och billig behandling 
innan förlossningen. 

Idag bor Etenesh hos sin 85-åriga 
mormor i ett litet hus om ca 15 
kvadratmeter. Huset har ingen 
elektricitet, vatten eller avlopp. Det 
har heller ingen uppvärmning (det 
kan bli frostkallt under vissa tider 
även i Addis Ababa) Mormor har 
ingen pension, det finns inga 
sociala skyddsnät i form av för-
säkringar, bidrag etc. som vi 
räknar som självklara i vårt land.  

För att familjen skulle få pengar till 
mat var hon tvungen att hjälpa sin 
mormor att samla löv från 

eukalyptusträd som de kunde hitta 
på gator och vägar och därefter 
försöka sälja som bränsle för 
matlagning. Fram till oktober 2008 
var detta Etenesh vardag.  
HTLI fick då  kännedom om 
familjens situation och Etenesh  
blev registrerad som ett av HTLI:s 
fadderbarn. Som fadderbarn får 
hennes mormor motsvarande 100 
kr per månad och det  underlättar 
situationen för Etenesh. Tack vare 
denna hjälp har Etenesh nu 
äntligen kunnat börja i skolan, 
något som hon länge längtat efter, 
men som inte var möjligt eftersom 
det tidigare var tvungen att arbeta. 
Hennes längtan och mål  är att bli 
lärare.

Etenesh kommer nu att kunna gå i 
skolan. Att lära sig att läsa, skriva 
och räkna är saker som vi tar för 
självklara men som för de allra 
fattigaste alltför ofta är en dröm. 
HTLI har gjort det möjligt för 

Hjältar i kristider

Det finns beundransvärda människor. Hjältar kan man kalla dom. Worke 
Debelo, är en sådan. Trots obefintlig inkomst och fyllda åttiofem år tar hon 
ansvar för sin nioåriga dotterdotter, som blivit föräldralös på grund av 
AIDS. I väntan på att någon ska bli personlig fadder för dem får de idag 
hjälp från HTLI:s  “Där det bäst behövs” konto.  

Foto Helen Taye

Prislista: 
I kg nötkött 30 kronor,
1 kg socker 12 kr, 
1 kg vetemjöl 5 kr, 
1kg ”teff” (för att göra Njera, 
basmat i Etiopien) 9 kr,
 en kyckling ca 60 kr, 
ett ägg 2 kr. 
Hade det varit en svensk prislista 
kanske det inte hade varit så 
mycket att orda om. Men, om du 
har en månadslön på 100-300 kr?



många att liksom Etenesh få 
– just det, Hjälp till (ett 
värdigare) Liv. 

Tänk att 100 kr per månad har 
potential att förändra tillvaron 
så mycket för en liten 
föräldralös människa i en 
annan del av världen. Vet alla 
om det? Inte än, men du 
kanske kan hjälpa till att 
sprida kunskapen. Ingen kan 
hjälpa alla, men alla kan 
hjälpa någon… För den som 
får hjälpen blir det en stor 
skillnad. 

Etenesh är registrerad som 
hjälp-sökande fadderbarn 
och får som sådant hjälp från 
vårt ”där det bäst behövs 
konto” fram till dess någon 
tar personligt ansvar för 
henne. 

Om du är intresserad av att 
hjälpa henne eller någon 
annan hjälpsökande är du 
välkommen att gå in på vår 
hemsida www.htli.org.  

Nioåriga Etenesh Mengesha , är en av de 
barn som söker  fadder för att få möjlighet 
att gå i skola och få en framtid  med 
rimliga levnads villkor.

Foto Helen Taye

Under rubriken ”Jag vill bli 
fadder” kan du anmäla ditt 
intresse och även se bilder av 
de hjälpsö-kande och de-ras 
familjer.

Kjell Widarsson

Bli fadder - 
för 100-150 kr 
per månad blir 
livsutrymmet 

större för 
fattiga barn.

Ge ditt namn till en OASEN-stuga!

Tänk på de fattiga när  du 
upprättar ditt testamente.

På den rekreations- och lägergård 
vi är med att projektera, behövs mycket 
kapital. Du som vill göra något särskilt för de 
fattiga får här en möjlighet att göra en 
bestående insats som kan bli till glädje för 
många människor under en lång tid framöver. 
 

Området kommer att bebyggas med ett 20-
tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.  Varje 
stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att 
uppföra. 
   
Du kan vara med att ge namn till stugorna! 
 

Du som vill stödja detta projekt och kan 
sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle 
att ge ett namn till en av lägergårdens stugor. 
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din 
goda insats kommer att uppmärksammas 
lång tid framöver av de som kommer att bo 
några dagar för rekreation  i dessa stugor. 

 
www.htli.org/oasen 

i Lettland 

M e r a  i n f o r m a t i o n  f i n n s  p å

 



.  Kontorsfastigheter

. Specialtransporter

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 398 74 56



Hjälpbehovet ökar i kristider
Fadderarbetet

Denna gröna 
stapel visar 

antalet 
registrerade 

barn, och hur 
många de är i 

respektive land.

 I dag finns 530 
aktiva barn som 

alla får hjälp 
varje månad.
Det betyder 

100-tas kilo mat 
som skall 

levereras varje 
månad. 

Flera familjer 
står på kö för 

att att bli 
aktiverade så 

att hjälpen kan 
starta.

Längst ned 
finns 64 barn 

som väntar på 
fadder. 

Den röda färgen 
kan symboli-
sera att vi bör 

stanna upp och 
känna efter om 
det är något vi 

kan göra åt 
saken. 

Fördelning av fadder-
barnen i respektive land. 
Totalt finns 603 barn 
registrerade den 25 
januari 2009.

64 barn som 
väntar på fadder 

73 barn som slutat sko-
lan, som fått ett jobb eller 
på annat sätt bättre eko-
nomisk situation. I några 
fall har personerna avlidit.
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Nöden klappar på hos allt fler 
familjer i Lettland, Rumänien 
och Etiopien.

Fadderverksamheten ökar för 
varje dag!

Hur fungerar det?

Många människor har förlorat sina 
jobb och kan inte försörja sig. Den 
statliga sociala hjälpen ger ingen 
eller obetydlig hjälp.
Pensionerna räcker inte till de äldres 
mat och hyra.
Våra matställen får allt fler hungriga 
att mätta. Detta är en dyster rapport 
ur den synvinkeln.

Men det finns en annan sida av detta. 
Det är alla Ni som ställer upp för att 
hjälpa. Idag har vi 603 personer 
registrerade i vårt system och av 
dessa har 170 barn tillkommit under 
2008. Ett sextiotal är ännu utan 
fadder men som genom oss får hjälp 
idag. Från våra givare som ger till 
“fria barn” och där det bäst behövs, 
kommer de pengar som vi använder 
för att hjälpa dessa barn som ännu 
inte fått egen fadder. Samtidigt söker 
vi efter personer som vill gå in och ta 
ansvar för ett eller flera barn. Vi har 
faddrar som tagit sig an hela familjer.
Vårt unika system medger även delat 
fadderskap om någon skulle tycka att 
det är för kostsamt att ta ett eget barn 
men ändå vill vara med.

Hos oss blir man personlig fadder för 
de barn man tar ansvar för.
Därför har alla faddrar ett personligt 
konto dit man betalar hjälpen och 
som sedan delas ut till barnen enligt 
fastställt schema. Av inbetalade 
medel går hundra procent till det land 
där familjen finns. Av dessa går 5% 
t i l l  l oka la  omkos tnader  fö r  
fadderrådet, som har till uppgift att 
distribuera hjälpen och se till att den 
verkligen kommer fram. På flera 
platser köper vi först mat för 
pengarna som sedan delas ut. Till 
några speciella familjer samt till 
studenter lämnas hjälpen i form av 
pengar. 
Stor kontroll görs att pengarna 
används rätt i familjen.

Varje gång vi överlämnar månadens 
hjälp kvitterar mottagaren på ett 
kvittoblad som efter årets slut 
scannas in till systemet så att alla 
faddrar får möjlighet till full insyn i 
ekonomin.
Inga pengar eller gåvor överlämnas 
utan kvittens.
Vårt system bygger på modern 
teknik där Internet är verktyget. Där 
samlas all information om verk-
samheten och blir tillgänglig för alla 
våra medarbetare var  de än finns i 
världen.
Där finns all information om de 
familjer vi hjälper. Där finns även 
kontoutdrag med uppgifter om hur 
mycket man har betalat in till sitt barn 
samt hur mycket som betalats ut till 
barnen.
Sen är det upp till varje användare att 
kontrollera när det är dags att fylla på 
kontot. Dessutom skickar systemet 
automatiskt information om barnens 
födelsedagar.
När fadderråden registrerar en 
händelse för barnet skickar systemet 
ett email till faddern. Vi är därför 
angelägna om att alla faddrar 
meddelar oss sina email-adresser.
För faddrar utan dator sker dessa 
meddelanden via post eller telefon.
Vi är glada att kunna lova våra 
faddrar att 100% av gåvorna går ut till 
landet där hjälpen ska lämnas.
Detta är möjligt endast tack vare 
ideella krafter. Ingen ersättning går 
till de som jobbar med detta i Sverige.
Fadderrådens tjänare uppbär inte 
heller lön utan jobbar frivilligt. De får 
dock en liten peng på 200 kr per 
månad som uppmuntran. Vi anlitar 
inte personal som själva har ett 
hjälpbehov.

Vi behöver fler medarbetare som på 
ideell basis vill engagera sig i att hitta 
och inspirera vanliga svenskar som 
kan bli faddrar.
Vi kallar ett sådant uppdrag för 
fadderkonsulent. Om Du känner för 
ett sådant uppdrag är Du varmt 
välkommen att kontakta Allan 
Widarsson på telefon 0650-560107 
för mer information.

Vi behöver fler medarbetare!

Gå in på  och välj det barn du vill hjälpa!www.htli.org



Delsbo 
Tel. 070-5608509

Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260



Andersson Buss, Ilsbo

Bil AB Anders Hedström, 
Hudiksvall

Bilbolaget Lastvagnar 
Gävleborg

Bilfirma Thony Larsson, 
Hudiksvall 

Bilmetro Lastbilar

Bilmetro Personbilar

Björkhamre  Fastighetsbolag, 
Ljusdal

Bodins Åkeri, Enånger

Bole-Produkter, Hudiksvall

Börje Starks Åkeri, Hudiksvall

Café 7:an, Hudiksvall

Carlbergs Tandklinik, 
Hudiksvall

Comfortbutiken, Hudiksvall

Däckab, Hudiksvall – Delsbo

Edlings Revisionsbyrå, 
Hudiksvall

Elof Perssons Åkeri, Bjuråker

Eriksson Bil, Gällivare – 
Kiruna

Expertbutiken, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

Gallo/Tjärnviks Trä, Gnarp

GL Bygg, Hudiksvall

Gösta Samuelsson Bil, Gävle

Hans Målare, Hudiksvall

Helmia Bil, Sunne

Herr City, Hudiksvall

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall

Holmgrens El, Hudiksvall

Hudik Hårteam, Hudiksvall

Hudiksvalls Solskydd

Hudiksvalls Sparbank

Hudiksvalls Trafikskola

Hälsokraft, Hudiksvall

ICA Kvantum, Hudiksvall

Intersport, Hudiksvall

Jannes Golv, Hudiksvall

J O Bäck Affärsutveckling, 
Hudiksvall

Karins Begravningsbyrå, 
Bjuråker

Kjelles, Hudiksvall

KS-Fastigheter, Ilsbo

Laponia Konsult, Kiruna

Länsförsäkringar, Hudiksvall

Länshem, Hudiksvall

Monitor Industriutveckling, 
Hudiksvall

Nilssons El, Hudiksvall

Nordgrens Åkeri, Hudiksvall

Nygrens Åkeri, Ljusdal

Odd Fellow Logen Nr 11 FMF, 
Sundsvall

Oil Quick, Hudiksvall

Olle Anderssons Bilverkstad, 
Hudiksvall

Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, 
Hudiksvall

Owes Åkeri, Delsbo

Salong Ingrid, Hudiksvall

Sten Olofssons Åkeri, Delsbo

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, 
Falkenberg

Svedmans Försäljning, 
Hudiksvall

Tandläkarhuset, Hudiksvall

Teknisk Fastighetsservice, 
Sundsvall – Hudiksvall

Thomas Falk Menswear, 
Hudiksvall

T O Hemprodukter, Iggesund

Volvofinans Bank, Göteborg

Volvohandlarföreningen, 
Göteborg

Volvo Trucks,  Lettland

Volvo Lastvagnar, Göteborg

T A C K ! !
I förra numret av Nyhets-
Forum, nr 4/2008, riktade vi 
från styrelsen i Hjälp Till Liv 
International ett varmt tack 
till ALLA som på olika sätt 
stödjer oss i vårt arbete 
bland fattiga och utsatta 
medmänniskor i vår om-
värld.
Bland Er som stödjer oss 
finns många företag som 

sponsrat oss med antingen 
kontanta bidrag eller med 
annonser i den tidning som 
Du just nu läser och vi 
hoppas nu att alla våra 
läsare och supportrar gyn-
nar dessa företag som ser 
det som en självklarhet att 
dela med sig till de med-
människor som har det 
svårt.
Nedanstående företag har 
sponsrat oss under 2008 
och hittills under 2009:

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438

Vill även DITT företag vara med och stödja vår verksamhet? 
Kontakta Janne Bäck, tel 070 524 08 02 eller janne@htli.org.
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Tjuvar stjäl från de fattiga!

Luba,är en typisk lantbrukar-
kvinna i 40-årsåldern från 
landsbygden utanför Riga. 
Hon och hennes man hade 
kämpat hårt för att kunna 
bygga ett nytt hus för att ge 
plats för deras stora barna-
skara som hade hunnit bli 
åtta stycken, fem pojkar och 
tre flickor. 
Men på våren 2006 slogs allt 
framtidshopp i spillror.
Lubas  41-årige man, Niko-
laj, drabbades av hjärn-
blödning och avled hastigt. 
Nu stod Luba plötsligt 
ensam med åtta barn och ett 
jordbruk. Gården är liten 
med endast fyra hektar mark 
och har för närvarande 
endast en ko, en kviga och 
några grisar. Kanske fanns 
det mera djur medan Nikolaj 
levde. 
Dessutom fanns en stor 
mängd byggmaterial som 
anskaffats till ett nytt hus, 
som man hoppades  mycket 
av och som skulle bli  ljus-
glimten i familjens framtid.  
När tragedin blev känd i den 
kyrka hon brukar besöka, 
tog några handlingskraftiga 
män tag i saken och började 
helt frivilligt att bygga upp 
huset. 
När vi besökte familjen i 
syfte att bedöma hjälpbe-
hovet för barnen, som nu 
skulle få faddrar från 
Sverige, var värmeelement 
och elinstallation på plats .
Golv och målningsarbeten 
återstod och dessutom sak-
nades värmepannan till 

husets uppvärmning.
Vintern var i antågande och 
värme måste till för att ar-
betet skulle kunna fortsätta.  
Vi från Hjälp Till Liv Inter-
national anskaffade  därför 
en ny ved/kolpanna som 
snabbt skulle installeras för 
att  få fungerande värme 
innan vintern. 
Frivillig installatör fanns på 
plats. 
Men när höstmörket slog till 
så var det flera som ville dela 
på denna kaka. Vid två 
tillfällen har tjuvar brutit 
sönder dörren eller kros-
sat fönster för att leta efter 
något att stjäla. 
Men huset var ju inte färdigt 
och inget annat fanns att ta 
än en del av själva huset. Så 
vid det senaste inbrottet 
hade tjuven slitit ut alla 
elkablar som var installe-
rade i huset. Detta innebar ju 
dessutom omfattande ska-
degörelse som måste åtgär-
das innan man kan åter-
installera nya kablar. 
Luba upplevde naturligtvis 
stor förtvivlan och vanmakt 
över detta. 
Denna händelse har fördröjt 
byggandet och huset är 
ännu inte klart för inflyttning. 
Luba’s ekonomiska situation 

Det gamla huset, där Luba ännu bor med sina sju hemmavarande barn ser 
kanske inte så fallfärdigt ut, men moderniteter som badrum och kök med elspis 
och andra bekvämligheter saknas helt. Därför är ett nytt hus efterlängtat. 

Gårdens traktor, nödvändig för att producera 
foder till gårdens djurhållning.

Det nya huset, som med hjälp av frivilliga från 
den kyrka Luba brukar besöka, uppförts efter 
makens död. Huset har åtta rum och kök och 
badrum, allt i modernt utförande.

Foto Daniel Naidjonoks

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson

Foto Daniel Naidjonoks



är usel. Hon får ca tretusen 
kronor i pension från staten. 
Sägas bör att barnen måste 
först gå nästan 3 kilometer till 
landsvägen för att sedan ta 
en buss till skolan. Och även 
bussbiljetten måste betalas 
då det inte finns några fria 
skolskjutsar. Det kostar 50 kr 
per dag och person att åka till 
skolan. En av pojkarna stude-
rar till bilmekaniker, en annan 
till möbelsnickare och båda  
måste åka buss till Ogre, en 
resa på omkring tre mil. Att 
studera på universitet koster 
ca: 45.000 per år. Detta är 
naturligtvis en omöjlighet 
utan hjälp utifrån, men 
kanske en nödvändighet för 
att få ett bra jobb i framtiden. 
Men mitt i denna bedrö-
velse har vi kunnat glädja 
Luba med beskedet att alla 
barnen nu fått fadder från 
Sverige.
Glädjande är också, tycker vi i 
HTLI, att alla barnen tagits om 

hand av en enda familj från 
S v e r i g e .  D e t  ä r  e n  
beundransvärd insats.
Under våren kommer vi att 
stödja detta arbete så att 
huset kan bli inflyttningsklart 
snarast möjligt.
Fadderhjälpen innebär att 
familjens ekonomiska si-
tuation blivit ca. 50% bättre 
och tron på en framtid börjar  

s å  s m å t t  
återkomma. 
 
   Allan Widarsson

Idag finns ett 60-tal barn på listan 
som väntar på fadder. Behoven är 
gränslösa. Finanskrisen gör situa-
tionen mycket värre. Vanliga 
pensionärer har inte tillräckligt för 
att täcka matkostnaderna.  Många 
barn lider av att inte ha det allra 

l  Vi är specialiserade på däckservice för mc,
    personbilar, lastbilar och traktorer. 
l  Vi har ett stort urval  av LM-fälgar
l  Vi utför hjulinställning

l  Butik med biltillbehör

Tillsammans med några av barnen studerar 
Luba  ett exemplar av NyhetsForum.
I varje fall var bilderna begripliga. De tittar på 
bilder från Sverige när fadderråden var på 
sommarseminarium. Själva läser de bäst på 
ryska.

nödvändigaste för att klara skol-
arbetet: kläder, skolmaterial och en 
vettig matsäck.  
För 100-150 kr/mån kan du bli fadder 
och förbättra livsförhållandet för des-
sa människor.
 

---  Bli Fadder!----

Däckab i Hudiksvall
Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87, 
Jourtel:070-640 75 50

Däckab i Delsbo
Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51
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Vi är miljö-och 
kvalitetscertifierad 
enligt standarderna 
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004



.  Bussresa som inspirerade till en hjälpresa
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Evald Jonneryd och hans hustru 
följde med på en resa till 
Lettland som Arnold och Birgitta 
Norberg anordnat. Det de fick se 
och uppleva ledde till att Evald 
arrangerade en egen hjälp-
sändning till Lettland. Många 
komplikationer försvårade 
resans genomförande men hela 
tiden dök det upp människor 
som både kunde och ville hjälpa 
till så att resan blev av.
"Skall det alltid vara lätt, är det 
inte så att med lite prövningar så 
blir allt mycket roligare?” frågar 
sig Evald. 
Här kommer hans berättelse.
 
Efter resan till Lettland har vi pratat 
med företag om behovet och fått 
mer och mer förnödenheter. Det 
har fungerat bra så länge vi bodde 
kvar i Ulricehamn . Vi har kunnat ta 
hem och packa om och leverera till 
Hudik för vidare transport, som 
Birgitta och Arnold ombesörjt.
 Vi flyttade upp till Norrfjärden 
utanför Piteå i september 2007 och 
då blev det problem att kunna ta till 
vara såväl kläder som andra 
förnöden-heter som vi nu fick från 
olika företag. Antalet företag som 
skänkte varor hade under åren 
ökat genom olika kontakter i 
näringslivet och jag hade nu 
ingenstans att lagra eller någon 
som kunde sortera och packa om 
kläder som skänktes.
Vi har som tur är en bekant som vi 
för ett år sen lyckats få med på en 
bussresa som Birgitta ordnat och 
som själv har sett nöden och 
behovet. Han ställde upp med 
lagerutrymme men sen gällde det 
att lösa problemet med att hämta 
kläder och att transportera allt 
d e t t a  t i l l  L e t t l a n d .  F l e r a  
transportörer och organisationer 
vidtalades men jag lyckades inte 
lösa det inom rimliga kostnader 
den vägen. Jag kontaktade då en 
möbelaffär, Antnäs Möbler AB, 
utanför Luleå och ställde frågan 
om jag kunde få låna deras bil utan 
kostnad för transporten. Svaret 
blev JA! Dessutom skulle dom 
skänka allt som dom hade kvar 
från sin Baby shop, barnvagnar, 
b a b y k l ä d e r  o c h  d i v e r s e  
babysaker, samt en del mattor och 
andra möbler.
I april 2008 bestämde jag att tacka 

ja till detta erbjudande och lasta 
dessa varor i Luleå köra till 
Hudiksvall och lasta en del 
datorutrustning och sedan köra 
vidare för att lasta resterande 
varor innan överfarten. Vi var fem 
personer som genomförde resan, 
Hans Pettersson, Leif Jonsson, 
Ingemar Bornestrand, Alvor 
Johansson och jag.
Förberedelserna var alla avkla-
rade. Bil jetter bokade och 
betalda. Tider för lastning på olika 
ställen var klart. Nu var det bara 
att åka, trodde jag. Nu börjar 
äventyret!
Innan jag åkte från möbelaffären 
så  uppmärksammade mej  
chauffören, som normalt kör bilen, 
på att två däck borde bytas och en 
del andra saker borde fixas innan 
resan började. Han skickade med 
två däck på fälg vilka jag såg till att 
de kom på plats. Bytte oljor och 
filter, kollade bromsar och sen var 
det bara att köra. Resterande 
saker skulle Hans hjälpa mej att 
fixa.
Två dagar arbetade Hans och jag 
med olika saker på bilen, skruvade 
och svetsade lite saker på olika 
ställen för att allt skulle vara så bra 
som möjligt för den långa resan. 
Allt lastades färg, kläder, möbler 

sjukvårdsutrustning och mycket 
annat och jag startade i god tid för 
att köra upp till min dotter i 
Stockholm för att sova natten före 
överresan. Allt gick bra jag 
stannade för att äta och fika 
kollade värmen på däcken, allt var 
normalt, inga problem. 

1½ mil utanför Södertälje small ett 
skott som kunde ha väckt den 
mest tungt sovande personen 
inom ett rätt stort område. Så lät 
det i bilen. Jag förstod vad som 
hänt. Klockan var nu omkring 
23.30. Jag ringde bärgare som 
hänvisade mej till jourverk-
städerna. Ringde dit men ingen 
hade något däck att montera, 
ringde bärgare igen som lovade 
komma. Väntade i bilen fram till 
05,30 när bärgaren kom.

Reservdäcket monterades på 
men dessvärre visade det sej att 
detta däck inte var av samma 
storlek som de övriga däcken, det 
var något mindre. OK det var inget 
att göra bara byta och köra vidare. 
Mötte min dotter i dörren när hon 
skulle gå till jobbet, ringde några 
gummiverkstäder men ingen hade 
rätt däckdimension. La mej för att 
sova en stund. 
Ringde så Allan Widarsson och fick 
senare beskedet att Volvo Truck 

Leif Jonson ill vänster diskuterer med Nikolaj Shevshuk en del detaljer 
angående den färg de har överlämnat.
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Service i Riga hade däck och att 
det var bara att jag körde direkt dit 
så skulle dom fixa detta. Kan tro att 
jag kände mej lycklig.
I Riga möttes vi av Hjälp Till Liv 
Internationals representant Ivans 
Naidjonoks och hans son på 13 år 
som skulle följa med oss som tolk 
och vägvisare. Han är mycket 
duktig på engelska och var bra på 
att visa vägen och det var roligt att 
ha med en så ung person i 
lastbilen.

Trots stora ansträngningar lycka-
des vi inte lösa däckproblemet i Ri-
ga, utan vi fick chansa att köra utan 
reservdäck och startade så resan 
mot Gulbene.

Farten var låg för att inte bygga upp 
värme i däcken och stoppen efter 
vägen var flera för att kyla ner 
desamma. Sträckan var mellan 20-
25 mil så det tog en stund och folk 
som skulle hjälpa oss att lossa stod 
och väntade i Gulbene. Tur att vi 
hade vår lilla tolk med oss. Han fick 
ett antal telefonsamtal för att 
berätta var vi befann oss och när vi 
beräknade att vara framme. 
Vid 23-tiden var vi på plats för att 
lossa vilket gick mycket snabbt 
eftersom en mängd personer 
infunnit sej för att hjälpa till. Efter 
lossningen åkte vi tillsammans 
med pastorn i församlingen och 
några av hennes medhjälpare till 
hotellet där vi skulle bo. Vi fick en 
stunds samtal och bestämde att 
träffas vid halvelvatiden näst-
kommande dag för att se på huset 
(ett gammalt stationshus) som 
man påbörjat renovering av för att 

kunna hjälpa barn och andra 
behövande med mat och kläder. 
Det var bara att konstatera att dom 
hade en lång väg kvar innan huset 
skulle stå klart att ta emot några 
gäster. Man behövde material och 
hantverkare som kunde hjälpa till 
så snart som möjligt. Vi hann inte 
med några ytterligare kontakter 
innan vi startade vår resa mot 
Daugavpils nu utan vår omtyckta 
tolk, som vi gärna hade haft med 
oss hela tiden. 
Med bara halva lasten kvar var inte 
faran så stor att ytterligare haveri 
med däck skulle ske. Vi kunde nu 
hålla högre fart om bara vägen 
tillät. Tyvärr är inte alla vägar där 
lika fina som våra sämsta vägar i 
Sverige så resan som var ungefär 
25 mil tog en stund även den. Tack 
vare den låga farten så kunde vi 
njuta av den fina naturen och 
kunde även beskåda en mängd 
s t o r k b o n  p å  h u s t a k  o c h  
telefonstolpar längs vägen. Att 
solen sken hela tiden tydde vi på 
vårt sätt. Vi antog att hela Lettland 
gladdes över de förnödenheter 
som vi hade med oss och därför 
visade oss sitt bästa väder. Jag 
hade bestämt med Nikolaj att jag 
skulle ringa honom när vi närmade 
oss Daugavpils vilket även 
gjordes. Det visade sej att Nikolaj 
stod mitt i en predikan när jag 
ringde men han lovade att möta 
oss så vi skulle hitta till kyrkan.
 Väl framme mottogs vi av alla med 
oerhörd glädje och värme. 
Inkvartering var ordnad för oss i ett 
rum i kyrkan för oss alla fem. Mat 

skulle vi få i kyrkan alla dagar vi var 
där. Nikolaj skulle visa oss runt på 
olika platser och ta med oss på 
olika besök för att visa hur dom 
arbetade. Att på detta sätt ha 
förmånen att åka ut med Nikolaj 
och besöka både privata hem och 
institutioner som dom ställer upp 
för är en så fantastisk upplevelse 
men samtidigt beklämmande. Få 
komma så in på livet på personer 
som har det så dåligt ställt både 
materiellt och ekonomiskt. På 
samma gång få se vad lite kan göra 
mycket.
Utifrån våra förhållanden kan man 
inte förstå att det existerar sådana 
villkor och förhållanden för familjer 
så nära oss. Vi besökte även ett 
socialt boende för att lämna en del 
kläder, sängar och stolar och fick 
där se att lite färg som man fått från 
en tidigare leverans kan göra 
underverk i en sådan sliten miljö. 
De boende som hade målat om i 
sina rum ville gärna visa hur fint 
dom hade det, när dom fick veta att 
fabrikschefen som skänkt färgen 
var med oss. 
Vi besökte flera familjer och Nikolaj 
hade alltid med sej kläder till 
barnen vart vi än kom. Ett besök 
som dock gjorde det största 
intrycket och som satte de 
djupaste spåren hos oss alla var 
hos en familj, som även dom fått 
färg och målat sitt hus i mintgrönt. I 
denna familj fanns ett barn som 
hade alla tänkbara utvecklings-
störningar och handikapp man kan 
tänka sej. Barnets mormor satt och 
låg i sängen bredvid barnet dygnet 
runt och försåg det med de 
mediciner som behövdes. 
I sex år hade hon suttit på detta 
sätt. Barnet kunde varken sitta 
eller gå eller på annat sätt förflytta 
sej, inte tala eller förstå vad som 
sades.
Familjen levde på självhushåll med 
grödor, en gris, två kor och några 
hönor. Vägen fram till huset var 
osynlig. Vi körde över en åker cirka 
en och en halv kilometer. Huset 
syntes inte från vägen. Den som 
inte visste att huset fanns skulle 
aldrig hitta dit. Trots allt detta var 
familjen glad över vårt besök och 
såg nöjda ut. 
Tänk vad mycket vi har att vara 
tacksamma och glada över.
Kommer vi ihåg det? 

Spända och full av förväntan samtalar Evalds medresenärer om vad de 
ska möta när de kommer fram. 
Från vänster: Ingmar Bornestrand, Hans Petterson, Leif Jonsson och 
Alvar Johansson. 



Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom

Kronobodagatan 13,   Hudiksvall
 

tel.  0650-31606         mobil 0706079949
 

 hans.malare @swipnet.se        www.hansmalare.se
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Besöket i militärstaden hos en familj och 
utspisningslägenheten var ytterligare en 
påminnelse om att det går att göra en hel del om 
man försöker och har viljan. Man kan med små 
medel tillsammans hjälpa många. Vi besökte även 
det pågående byggandet av lägergården Oasen 
och fick se vilken fantastisk plats detta är och höra 
vilka planerna var för det fortsatta byggandet.
För oss alla har dessa dagar med Nikolaj varit 
oerhört inspirerande och givande. Vår resa hem till 
Sverige slutade utan ytterligare äventyr 
Jag har fått klart för mej att alla de som var med på 
denna resa nu är fullt engagerade om så behövs till 
vår hjälp för att ytterligare hjälpa 
dessa människor i vårt fina grann-
land. 
Hoppas du som läser detta kan 
förstå så mycket du kan göra 
om du bara vill. 

Evald Jonneryd,

Nikolaj Shevchuk, vår medarbetare i Daugavpils, hjälper 
Ingmar Bornestrand och Alvar Johansson att överlämna 
kläder till en familj. Det är mycket inspirerande att kuna  
hjälp familjer med något så enkelt som käder, men som 
betyder så mycket för dem 

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920

www.badenergi.se
Vard 10-18, Lörd. 10-14

Hämta din katalog 
hos Comfortbutiken

Följ med på vårens  Hjälp- och turistresa till Lettland 
Vi besöker bl.a. vårt gatubarnsarbete 

Boka vecka 19, 2-8 maj och följ med på en oförglömlig resa.  
Anmäl dig till Andersson Buss 0650/19000 

eller Birgitta Norberg  0650-16328       .    
 

Hjälp Till Liv International
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Laponia Konsult    
Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  

J-O Bäck Affärsutveckling AB     
Drottninggatan 6
 824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802

 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR
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Julpaket från faddrar i Sverige
I början på december, under julför-
beredelserna, anlände våra chauf-
förer Stig Mattson och Bror Dalberg 
till Reghin i Rumänien med vår 
skåpbil fulllastad av julpaket.  Även 
denna jul hade våra faddrar fått 
möjlighet att skicka paket till sina 
fadderbarn. 
Barnhemmet Tabita och ett femtiotal 
barn i familjer fick på så sätt en extra 
uppmuntran.   
Allt lastades ur i Tabita varfrån 
fadderådets tjänare sedan kunde 
hämta sina familjers paket för 
leverans till de väntande barnen.
Naturligtvis fanns inte paket till alla 
barn, men många hade i stället låtit 
skicka en extra slant till sin familj, för 
att stärka matkassan inför julen. 
Det är naturligtvis inte obligatoriskt 
att skicka paket till sina fadderbarn 
men vi har gjort det möjligt. Och för 
de faddrar som vill göra detta är det 
ju ett utmärkt tillfälle när bilen går 
ända fram.
I lasten fanns även paket till barnen 
på Tabita där man nu firade jul för 
tredje gången efter invigningen. 

Tack alla faddrar som gjort 
livet lättare för så många 
barn under det år som gått.

Tacka alla sponsorer som 
gett understöd till driften av 
Tabita. 

Vår fullastade skåpbil lastas ur vid barnhemmet Tabita. Den 250 mil 
långa resan är påfrestande, men vetskapen om den glädje som infinner 
sig hos barnen när paketen överlämnas, gör att den 6 dagar långa 
resan ändå känns meningsfull . 

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas

Ett femtiotal paket väntar på att hämtas upp av 
fadderådets tjänare, som ska överlämna paketen 
i samband  med månadens hjälp.

Ett av fadderbarnen som med stor iver börjat 
packa upp sitt paket med julklappar och julgodis 
från Sverige.

Foto Attila Toth

Samling för fotografering i den ljusa entren. Detta var den 
tredje julen på Tabita sedan invigningen. Som tomte 
tjänstgjode en förälder till ett av barnen på Tabita. 
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Jul i Daugavpils
Glädjen var på topp när hundratals 
barn och hemlösa kom till kyrkan 
för att fira jul. Ja, det vill säga att ta 
del av julen. Budgeten i det 
kommunala  skyddsnätet ger inget 
utrymme för dessa hemlösa 
människor. Men i kyrkan i Daugav-
pils finns det utrymme. För alla som 
vill.  Ibland är det trångt, men finns 
det hjärterum så f inns det 
stjärterum som vi ibland brukar 
säga. Här kan både gatubarn och 
hemlösa  sitta ner och få ett mål 
mat. Det är vanligtvis ett 35-40  
barn och upp till ett 70-tal hemlösa 
som dagligen kommer för att äta 
och få lite värme och gemenskap. 
Antalet besökare varierar något 
beroende på att det även finns 
matutskänkning hos Frälsnings-
armén i staden.    
Julen är något extra. Då vill vi ju ge 
varandra gåvor. Men dessa barn 
kommer från mycket fattiga 
förhållanden och kan knappast 
räkna med några julklappar alls. 
Deras hem, som inte kan göra skäl 
för namnet hem, är ofta bara en 
sovplats. Resten av tiden finns 
barnen ute på gatan. Den omsorg 
och trygghet som ska känneteckna 
ett hem saknas fullständigt.
Medan många i vår värld har långt 
mer prylar och mat än vi behöver, 
saknar dessa barn allt. Vi behöver i 
större grad inse att bästa fattig-
domsbekämpningen är att vi som 
har måste dela med oss. 
Vi är mycket glada att vi från Hjälp 
till Liv International får vara med att 
driva denna matutskänkning som 
betyder så mycket för så många. 
Här har vi ett ett årligt ansvar där vi 
varje år ger ca: 130.000 kr till mat 
och personal för verksamheten.
Utspisningen sköts till stor del av 
frivilliga från församlingen men  
kokerskan och ett par biträden får 
en liten ersättning på 1500kr per 
månad. De är beundransvärda.  
Men vi anar att finanskrisen gör att 
vi måste öka budgeten i detta 
sammanhang. Allt fler "vanliga" 
pensionärer kommer för att äta. 
Personer som visserligen har ett 
fungerande boende, men inte har 
pengar till mat. Här gäller Bibelns 
ord, att den som har bröd han ska 
ge till den som inte har....  

Allan Widarsson

Finns det hjärterum så finns det stjärterum säger vi ibland. Och här är det 
verkligen trångt om stjärtplatserna. Ett hundratal barn har kommit för att 
vara med på julfest.

Alla barn får en present när de samlas i kyrkan till julfest. Här får de 
även klart för sig varför vi firar jul. En kunskap som tycks försvinna ur 
mångas medvetande, när allt bara blivit en kommers. 

Hem-och arbetslösa männsiskor har fått en frizon i denn kyrka. Dagligen 
samlas de i denna matsal för att få ett mål mat. Även  “vanliga“ pensio-
närer har börjat komma eftersom deras pension inte längre räcker till 
både mat och hyra.
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Missa inte 2009 års 

Lettlandsgala
till förmån för gatubarnen i 

Lettland
Boka den 20 mars kl 19:30

Folkets Hus i Hudiksvall
Info på tel. 070-2968022 / 0650-16328

Birgitta Norberg

Hjälp Till Liv International

Julfest i Etiopien
Julfesten för våra fadder-
barn i  Etiopien var en gläd-
jefest. Då serverades för-
utom frukt och annan godis 
även “smaskig” tårta.
Många av barnen hade 
aldrig tidigare smakat tårta.
Helen Taye, vår fadder-
ansvarige i Etiopien hade 
tillsammans med några av 
sin medhjälpare dukat upp 
för en fest i trädgården vid 
Hjälp Till Liv Internationals 
kontor.
Glädjen var på topp när det 
blev serverat något extra i 
den annars mycket enkla 
mathållningen. I synnerhet  
när matpriserna nära nog 
fördubblas de senaste 
månaderna.  
De här barnen bor in en av 
de fattigaste stadsdelarna i 
Addis Abbaba. 
I detta område har vi idag ett 
70-tal fadderbarn som får 
hjälp i sina familjer.
  

Kjell Widarsson / fadderans-
varig  Etiopien 

Helen Taye, ansvarig för 
fadderrådet i Addis Abbaba, 
samt Nigst Berhanu,  dukar 
upp till julfest. Vid bordets 
båda ändar ligger travar av 
kollegieblock och pennor 
som vid festens slut delades 
ut till alla barn. En mycket 
väkommen gåva inför den 
kommande skolstarten efter 
juluppehållet. 

INVIGNING NORSTADEPÅN

Som de flesta vet har vi byggt ut och om i 
NorstaDepån och det vill vi fira med en 

INVIGNINGSFEST lördagen den 16 maj. 
Öppet hus mellan kl. 10-15. Servering av 

Kôlbulla, en gammal maträtt från 
skogskojornas tid. Reservera den dagen. 
Mer information kommer framöver på vår 

hemsida, .www.htli.org

I motsats till vad vi är vana i Sverige, så kunde de etiopiska barnen avverka 
julfesten på en grönskande gräsmatta. Helen går runt bland barnen och ser till 
att alla får del av läckerheterna. 

Foto fadderådet Etiopien

Foto fadderådet Etiopien
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Denna familj som vi vill presen-
tera för er är en familj från Rumä-
nien, som bor i en by som heter 
Voivodeni, ca 15 km från Reghin.

De lever i utkanten av byn och det är 
1 km till närmaste granne. Familjen 
består av mamma - Aurelia Dadi och 
hennes sex barn Melinda (25 år), 
Albert (22 år), Camelia (18 år), 
Daniela Eva (13 år), Agnes Ida (9 år) 
och Timea (7 år). Barnen har 
samma mamma men olika fäder. 
Ibland har en pappa bott hos dem 
men bara periodvis. Mamman lever 
nu ensam.
Hela försörjningsbördan vilar på 
moderns axlar och på storebror 
Alberts. De arbetar med vad de kan, 
om de hittar något jobb i byn, men 
utan att veta om det finns jobb nästa 
dag. Av det lilla de tjänar försörjer de 
de andra fem flickorna som inte har 
möjlighet att tjäna några pengar. Tre 
av dem, de yngre, går i skolan och 
förskolan, men de två äldsta har 
hälsoproblem. Melinda, den äldsta 
flickan, är helt blind och Camelia har 
också hon stora problem med sina 
ögon. Hon ser bara lite. Ingen av 
dem har gått i skola för synskadade 
och de kan inte börja nu, eftersom 
de är för gamla.
Mamma Aurelia bor tillsammans 
med sina sex barn i ett litet hus, som 
byggdes av hennes föräldrar och 
som bara har ett rum. Det är mycket 
trångt och svårt med sex barn i ett 
rum, men Gud såg dem, och Han lät 
fadderrådet från Hjälp Till Liv 
Rumänien, hitta vägen till deras 
hem.
Sedan den16 september 2004 har 
de fått hjälp varje månad av faddrar 
från Hjälp Till Liv International och 
genom den lokala organisationen 
(Hjälp Till Liv Rumänien). Hjälp som 
i de flesta fall består av mat och 
någon gång av pengar. Och den 
vänlighet och kärlek som kommit 
dem till del från Sverige har burit 
frukt och resultat. Av den lilla lön 
som Albert och hans mor får, har de 
kunnat spara lei efter lei, och de har 
beslutat att bygga till ett rum i 
a n s l u t n i n g  t i l l  d e n  g a m l a  
byggnaden.
Men alla problem var inte lösta. 
Flickorna som gick i skolan kunde 
inte läsa läxor eftersom de inte hade 
elström. Borgmästaren vid den 
tiden (2006) hjälpte dem och drog 
fram en elkabel till deras hus.
Detta var ett stort steg. Men nästa 
steg var att installera el i huset. Och 

det skulle kosta 
en massa pen-
gar för dem.
 
Vid den här 
tiden, i augusti 
2 0 0 6 ,  h a d e  
Gud lagt ned i 
h j ä r t a t  h o s  
några gene-
rösa männis-
kor från Sveri-
ge att hjälpa 
den här familjen med de pengar 
som behövdes för elinstallationen i 
huset. Därigenom bröt ljuset 
igenom i dubbel bemärkelse i 
familjen.
 
Tiden har gått, och det har blivit 
dags för Albert att bilda egen familj. 
Men innan detta skulle kunna ske, 
måste han ha en plats att bo med sin 
familj. Och han har nu börjat bygga 
ett nytt litet hus i närheten av hans 
mors hus. Modern och hennes son 
slog återigen ihop sina krafter för att 
bygga ett nytt hus (ett rum) till Albert 
och hans familj.
Hjälp Till Liv International har 
bidragit med ungefär1500 kr, som 
de använt till att bygga färdigt 
innertaket. De har även köpt en ugn 
och nästa steg är att göra klart 
yttertaket. De har även fått en del 
byggmaterial av en man som Albert 
tidigare arbetat hos.
Men en dag, när det var mycket kallt 
ute och de hade gjort eld i ugnen 
blev skorstenen väldigt varm och 
taket började brinna. Men skadan 
blev inte så stor därför att de 
upptäckte branden i tid.
Nära den tämligen dåliga vägen 
genom Voivodeni  finns en 
vattenkälla, ett rör som kommer ut 
ur marken, där familjen Dadi får sitt 
vatten. Varje dag bär barnen vatten i 
burkar och flaskor till tvätt och 
matlagning. Albert, den enda 
mannen i den här familjen, är en bra 
pojke, han arbetar hårt. Han har 
tillsammans med sin mamma byggt 
det som behövs för att flytta in, men 
han har drabbats av en annan svår 
motgång i sitt liv. Han vill gifta sig 
med en flicka från en annan by, men 
flickans föräldrar accepterar det 
inte. Albert och hans fästmö har ett 
barn tillsammans, ca 5 månader, 
men flickans föräldrar låter dem inte 
flytta ihop. Albert sörjer detta 
mycket, eftersom han älskar sin 
fästmö och barn, men han får inte 
vara tillsammans med dem. Hans 
mor, Aurelia uppmuntrar honom och 
hon hoppas att dagen skall komma 
när hennes son ska bli lycklig 
tillsammans med sin familj.Medan 
jag skrev detta reportage sa Aurelia 

till mig: "Från den dagen när vi har började få 
hjälp från Sverige, har vi byggt två hus (2 
rum), som vi inte skulle kunnat göra utan 
denna hjälp. Och nu om någon ber mig om 
någonting, delar jag med mig även om jag 
bara har lite, eftersom jag sett att Gud är med 
oss, och han har hjälpt oss. Gud välsigne alla 
goda och generösa människor från Sverige, 
alla de människor som 
gjort så mycket för oss.
 
Cornelia Toth,
fadderrådet Reghin

Familjen Dadi  � 
en hårt prövad familj 

Även lerhus kan ha fina väggar.  Men när man 
bygger för sin älskade gör man alltid sitt 
bästa. 

Mamma Aurelia tillsammans med sina sex 
barn. Från v. Albert, Daniela, Timea, Agnes 
samt Melinda och Camelia som båda är 
synskadade. (fotot taget i juli  2006)

Foto Torbjörn Åhs

Foto Attila Toth

Foto Attila Toth
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www.hudiksvallssolskydd.se

Tel: 0650-10454   
info@hudiksvallssolskydd.se

ÅRSMÖTE
Söndagen den 22 mars har vi vårt 
Årsmöte. Som vanligt håller vi det på 
Högliden med start klockan 14.00. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhand-
lingar kan vi utlova intressanta föredrag 
och efter mötet serveras kaffe. 
Samtliga medlemmar i Hjälp Till Liv 
International och övriga intresserade är 
hjärtligt välkomna!
Styrelsen

 Hjälp Till Liv International

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Eva-Britt Westman, Falun CD-skiva
Ellenor Svedberg, Gävle CD-skiva
Pauli Kilsilä, Iggesund CD-skiva
Märta Ståby, Hudiksvall Två trisslotter
Maja Karlsson, Fjärås Två trisslotter
 

Rätt lösning ser ut så här: 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 maj 2009 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De tre första vinnarna belönas med CD-skiva med 
Lisa Hill. De två efterföljande med två Trisslotter var. 
 

(Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Bjuråker   Tel. 0653-20250



Margot Eriksson, Hudiksvall
John Svedman, Forsa

Sven Åström, Hudiksvall
Anna Engström, Hudiksvall

Bernt Berglund, Gnarp
Marie Louise Falk, Iggesund

Rut Nordin , Ramsele
Helge Larsson, Hudiksvall

Gunbritt Lundström, Sundsvall
Kjerstin Bergström

 Elsa Ahlsén, Hudiksvall som fyllt 70 år den 14 november.
——

Anna Skoglund, Hudiksvall, som fyllt 80 år den 8 november
——

 Gunvor Håkansson, Hudiksvall, som fyllt 60 år
——

Svea Edström, Bjuråker, som fyllt 70 år
——

 Per-Ingvar Norman, Hudiksvall, som fyllt 85 år 
——

 Tor Wahlberg, Falun, som fyllt 65 år

Ragnar Sundberg, Hudiksvall som fyllt 75 år den 9 januari
——

Tor Ökvist, Kiruna som fyllt  60 år den 25 dec. 2008
——

Eva Takman, Laxå, som fyllt 60 år
—— 

Lennart Berggren, Ilsbo, som fyllt 70 år

Vi gratulerar 
För att 
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

uppmärksamma nedanstående jubilarer har 
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Även i år kan Du skänka 
bort aktieutdelningar från 

börsnoterade aktier skattefritt. Liksom tidi-
gare. År 2007 var första gången aktie-

utdelningar kunde ges bort utan 
skatteavbränningar. 

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 arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lett land och 
R y s s l a n d  d ä r  m å n g a  
familjer lever i misär och inte 
kan ge sina barn det nöd-
vändigaste, 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, 
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 

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 
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 bätt-re 
liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av 
uppgifter. Vi behöver 
medhjälpare  för att 

stöder studenter, främst unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns det  
ingen möjlighet att studera på grund 
av den ekonomiska situationen. 
Och 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 
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 , och varför inte ett 
barn i samma ålder som någon i din 
familj. 

fadderbarn

Du kan hjälpa!

Om du är mormor eller morfar, farmor 
eller farfar, då kan du ge ett fadderbarn 
till dina barnbarn. Det kan bli intressant 
att utbyta brev och kanske besök i 
framtiden.

Hjälp en  till ett bättre liv.

Hjälp en  att få en god 
utbildning.

Besök vår hemsida:
 för mer 

information eller 
ring  /

 Allan Widarsson, eller 
ring 

Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

äldre

student

www.htli.org

0650-560107

0650-16328 /

B-post

föreningsbrev

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 möjlighe-
ter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, sekondhandförsälj-
ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer och organisatörer med 
goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser och 
sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!.

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

Vi har 90-konto och omfattas 
därför av SFI:s kontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv


