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Tack för senast! 
En ovanligt sträng vinter 
har hållit åtminstone mig 
inomhus i möjligaste mån. 
Här i  Hudiksvall har vi fått 
mer än 80 cm snö och jag 
längtar verkligen efter 
solens värmande strålar.
Ännu ett år har gått till 
ända. Och inte en enda 
minut från någon av dessa 
dagar får vi tillbaka.  Vi kan 
blicka tillbaka för att se vad 
vi gjorde under de dagar 
som gick.  Vi finner mycket 
som vi borde ha gjort. Och 
vi finner även mycket som 
vi inte skulle ha gjort. Det 
är lätt att vara efterklok och 
svårare att i förväg veta 
vad som bör göras. 
Men åter igen har världen 
drabbats av en fullständigt 
obegriplig katastrof där 
miljontals människor 
drabbas av död och 
hemlöshet. Obegripligt. Så 
onödigt. Vi frågar oss vad 
kan vi göra för att lindra 
smärtan? 
Men Haiti ligger långt bort 
och det börjar redan nu, 
bara tre veckor efter 
katastrofen, mattas av med 
information från området. 
Det tycks behövas ständigt 
ny information för att vi på 
allvar ska kunna engagera 
oss i andra människors 
lidande. Annars faller vi 
snabbt tillbaka till lugnet i 
vår egen svenska välfärd.
Kanske behövs det en eller 
annan katastrof för att vi 
ska sätta värde på vår 
egen situation.  
När vi möter våra fattiga 
medmänniskor i våra 
projektländer, så inser vi 
ändå vi har det bra. 
Trots att politik och 
försäkringsregler nu 
tvingar ut en del sjuka 
människor i arbete så har 
de flesta i Sverige en 
nästan oförskämt trygg 
tillvaro.  Och många inser 
detta och gör vad de kan 
för att dela med sig. 
Det gläder oss att 2009 
blev ett år där vi kunnat 

hjälpa fler människor än 
någonsin tidigare.
Jag vill personligen tacka 
er alla för er insats som 
gjort detta möjligt. Trots 
ekonomisk kris och 
lågkonjungtur har vi lyckats 
nå upp till vår budgeterade 
insamlingsnivå på 1.7 milj. 
kornor.  Den största delen 
av dessa pengar har gått 
till fadderprojekten som 
idag har mer än 700 barn. 
Sen har en stor del gått till 
våra gatubarnsprojekt i 
Lettland som ständigt 
slukar allt större resurser 
till matutdelningen. Resten 
har använts till transporter 
av ca: 100 ton kläder till i 
huvudsak Lettland. Fler  
människor har blivit i 
behov av hjälp. 
Vi hoppas att krisen är  
över och att vändpunkten 
har passerats, att 2010 ska  
bli ett  bättre år så att   
människor åter kan få 
arbeten. 
Men i väntan på detta ska 
vi fortsatta göra vad vi kan 
för att lindra nöden.  
Tidigare välbärgade 
människor i Lettland 
känner sig förnedrad när 
de nu måste gå till våra 
utdelningställen för att få 
tag på kläder. Men de är 
likväl tacksamma att vi 
finns där, och kan ge 
denna hjälp.
Tack för din medverkan i 
detta, utan din 
hjälp kan vi 
inte hjälpa!.

Vinterhälsning
ar från Allan 
Widarsson 

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 
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Hudik Hårteam 
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Ingrid Mattson ....................... 0650-96875
Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175
Mariana Winblad von Walter .. 0650-96875



Aktuellt

Det kom ett brev från Lettland 

vårt grannland i öst
För en tid sedan sände vi ett brev 

till en av de läkare på sjukhuset i 

Daugavpils som för ca 8 år sedan 

blev bjudna till ett studiebesök vid 

Hudiksvalls sjukhus. Syftet med 

brevet var att få information om 

läget idag jämfört med för ca 10 år 

sedan.
Ett brev kom som inte var av det 

goda slaget. Så här lyder brevet 

från doktor Galina Sviridova, 

översatt av en god vän från ryska 

till svenska:

God dag kära Birgitta

Tack för Ditt brev och att du kommer 

ihåg oss. Här i Lettland och inte 

minst i Latgale-regionen är livet inte 

så enkelt. Jag skulle egentligen 

säga att det är hemskt. Jag trodde 

aldrig att jag skulle få uppleva så 

hemska tider.
Vårt sjukhus kan från och med 

sensommaren endast ta emot 

akutfall- inga planerade inläggni-

ngar. Det har resulterat i skyhög 

mortalitet (dödlighet, demografiskt 

tal som beskriver antal dödsfall i en 

population dividerat med det totala 

befolkningstalet.)  Människor 

saknar pengar för planerade 

läkarebesök och behandlingar och 

därför är dom i väldigt dåligt skick 

när dom till slut hamnar på 

sjukhuset. Många t o m dör på 

akuten direkt efter ankomsten. 

Därför har beläggningen på 

avdelningarna minskat och då kan 

man dra ner på personalen. En del 

av personalen har flytt utomlands. 

Ni har säkert hört det redan från 

annat håll.
Dessutom har vi stora problem med 

viruspneumonier just nu. Den är 

mycket smittsam och dödligheten är 

hög. För tillfället är hela IVA full med 

sådana patienter (6 stycken) och 

tyvärr ser det ut att de flesta inte 

klarar sig.
Den sociala situationen 

är lika illa – pensionerna 

och löner har minskats, 

skolor och flera sjukhus 

stängs o.s.v.
Jag vi l l  helst  inte 

fortsätta kring detta 

ämne.
Men vädret är underbart 

- vintern har kommit 

med massor av snö och 

kyla.
För min familj är si-

tuationen varierande_- 

för min del är det så att 

rehabavdelningen på 

sjukhuset stängdes och 

38 medarbetare blev av 

med jobbet. Nu får jag 

jobba på sjukhuset bara 

3 gånger i veckan och 

kommer då hem kl. 8 på 

kvällen. Mindre pengar 

till hushållet.
- Min man är bygg-

arbetare och är utan 

jobb nu
- Dottern läser sista året på 

läkarhögskolan men med alla 

indragningar inom vården är det 

osäkert om hon kan hitta något jobb i 

Lettland efter studierna
Vi bor kvar i vårt hus mitt i skogen. 

Hitintills har vi klarat av det men 

f.o.m.  januari 2010 kommer det att 

bli högre skatt på allt. ”Glädjande” 

besked.

På Din fråga om sjukhusets behov 

är följande högst aktuellt nu:
* Rullatorer för inomhusbruk
* Sängkläder
* engångsrockar (op.rockar)
* flergångs op.kläder som byxor ? 

skjortor
* tvättmedel – pulver och flytande 

tvål
* Handkräm
* Plåster för stora och små sår
****

Så ser situationen ut i vårt grannland 

Lettland endast 40 mil från 

Stockholm.
 I dessa ”sista tider” 
kan vi påminnas om vad som i liten 

grad även sker i Sverige. 4000 

uteliggare i bara Stockholm. 

Indragningar både här och där med 

stor arbetslöshet
Vi vill med denna insändare 

påminna om att vi inte ska klaga i 

Sverige men kan med givmildhet 

och känsla deltaga i de svåra 

situationer som drabbar arbetslösa 

och andra i samhället.

Birgitta & Arnold Norberg     HTLI

Galina Sviridova, läkare vid sjukhuset i 
Daugavpils, berättar om det den svåra situation 
som på grund av den ekonomiska krisen 
drabbat Lettlands sjukvård.

Sjukvårdskrisen i Lettland



Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom

Kronobodagatan 13,   Hudiksvall
 

tel.  0650-31606         mobil 0706079949
 

 hans.malare @swipnet.se        www.hansmalare.se

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920

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

Hämta din katalog 
hos Comfortbutiken

Det  finns ett 30-tal barn på  listan 
barn som väntar på fadder.
Behoven är gränslösa. Många 
väntar på att få komma med på 
listan. Finanskrisen gör situa-
tionen mycket värre. 
Vanliga pensionärer har inte 
tillräckligt för att täcka mat-
kostnaderna.  
Många barn lider av att inte ha det 
allra nödvändigaste för att klara 
skolarbetet: kläder, skolmaterial 
och en vettig matsäck.  

För 100-150 kr/mån kan du bli 
fadder och förbättra livsför-
hållandet för dessa människor.

 

---  Bli Fadder!----

Lägergården Bärnstenen 
behöver en vaktmästare under 
vintern. Idag finns en mängd 
utrustning och byggmateriel 
som ska vårdas och vaktas i 

väntan på bygglovet. 

Vi behöver därför din hjälp med  
omkostnaderna för denna 

vaktmästare. 

Om du kan vara med och stötta 
detta kan du märka ditt bidrag 

med Bärnstenen.  



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17



Även denna jul fick vi möjlighet 

att orda julfester i de områden vi 

arbetar.  
Från Daugavpils meddelar 

Nikolaj Shevshuk följande:

Vi har verkligen en oför-

glömlig tid med både 

barn och vuxna varje år 

vid jul och nyårs-

firandet. Det här året 

fick vi ge julglädje, söt 

bord, presenter, go-

dis m.m till 463 barn 

som hör till de uts-

lagna familjerna i vår 

stad.
Socialtjänstens repre-

sentant som var när-

varande på det stora  

mötet i kyrkan sa att hon har 

inte sett någon organisation i 

Daugavpils  som gör så stora 

insatser för barns bästa i vårt 

samhälle. Hon blev mycket 

förvånad över jul teatern för 

barnen och tittade på allt som 

visades med tårar i ögonen.   

Barnjulfesten ägde rum den 26:e 

december.
Från Etiopien har vi fått bilder från 

Helen som är fadderansvarig i 

Addis Abbaba. De hade sin  

julfest den 30 januari. Det var 

många barn från området som 

fick komma till fest och vara med 

när Helen delade ut pennor och 

skrivmaterial till alla barnen.

Till Rumänien fick vi 

denna gång tillfälle att 

leverera en hel lastbil 

med kläder ca: 10 ton.
Barnhemmet Tabita 

hade begärt att få 

mera kläder när 

lagret hade blivit 

tomt.
Stig Mattson Hu-

diksvall och Anders 

Wahlund, Söderfors, 

rattade lastbilen,  först 

till Sightu Marmatei, vid 

Ukrainska gränsen och se-

dan till Reghin. 
Med i lasten fanns många 

julpaket från faddrarna i Sverige 

till fadderbarnen i de olika 

familjerna.
Anders har länge velat åka till 

Rumänien eftersom han själv har 

fadderbarn i Tirgu Mures och fick 

nu tillfälle att besöka familjen. 

Allan Widarsson
  

ReportageRapport från julfesterna i Lettland, 
Rumänien och Addis Abbaba. 

Stig Mattson och pastor Dumetru 
lastar ur de sista säckarna av de 10 
ton de medförde

Helen Taye färdigställer julbordet, 
innan festen börjar.

Här i Addis fick man sitta i gräset 
och ta del av festmaten.

I matsalen på Tabita i Reghin, 
serverades festmaten på bord.

Helen Taye delar ut julgåvor i 
form av skrivböcker och pennor 
till ett av fadderbarnen. 



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260



Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438

Missa inte 2010 års 
Lettlandsgala

till förmån för gatubarnen 
i Lettland

Boka den 26 mars kl 19:30
Folkets Hus i Hudiksvall

Info på tel. 070-2968022 / 0650-16328
Birgitta Norberg

Hjälp Till Liv International

Följ med på invigingsfest 
av kyrkan och 

gatubarnsprojektet i 
Gulbene,  Lettland. 

Invigningen sker måndag
 3 maj 2010 kl 18.00

 

Om du vill åka med vår planerarde 

turist och hjälpresa , som avgår den 

1 maj , ringer du Birgitta 0650-16328 

Välkomna!

 Är Du intresserad delta i en  
studiecirkel i ämnet 

Lettland av idag ?
Vi börjar den 2 mar 2009.

Ring Birgitta på 

tel 0650-16328 eller 0702968022

för  information om tid, plats.
Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 54 59 00
Söderhamn Tel 0270- 737 20
Hudiksvall Tel 0650- 54 83 00
Ljusdal 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se
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Sundsvall  Tel.   060 - 14 04 00

Hudiksvall Tel.   0650 - 170 00

Bollnäs      Tel.   0278 - 243 00

Östersund Tel.   063 - 13 04 90

www. tfservice.se

Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  
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Bli matfadder för gatubarnen i Gulbene!

www.htli.org

Från januari 2010 behöver vi ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna för mat och löner i 
gatubamsprojektet i Gulbene.

Vi vädjar till alla, men kanske särskilt till stiftelser, föreningar, församlingar och 
företag att ställa upp för dessa fattiga och ta ansvar för en del kostnader under  kanske ett 
år i taget. 
Du kan även bli personlig fadder för ett barn i detta område om det passer dig. 
Gå in på   och välj  länken “Hjälp mig”

Under flera år har EFS.s 
Lettlandsgrupp i Njutånger 
arbetat med sömnad, stickning 
mm för att bland annat bidraga 
med hjälp till Lettlands gatubarn

Jag och några väninnor blev 
inbjudna att närvara vid gruppens 
julavslutning där vi blev bjudna 
på risgrynsgröt och skinka
 Lucia  stjärngossar och jultomte 
inramade den i övrigt jättetrevliga 
samvaron vid 
verksamhetssäsongens 
avslutning 

Vid tillfället togs några bilder som 
får illustrera tillställningen

Birgitta Norberg
HTLI

Stort engagemang för Lettland

 Jultomte, Jonathan Persson; Stjärngossar,  David Persson och Filip 
Landin; Lucia,  Alma Landin
Foto Arnold Norberg

Några av deltagarna i Njutångers EFS-grupp

foto Arnold Norberg

foto Arnold Norberg
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Så har nu äntligen lokalerna i 
Gulbene, Lettland blivit så 
klara att verksamheten har 
kunnat starta.
Den lilla pingstförsamlingen i 
Gulbene, som ligger bara 
några kilometer från den ryska 
gränsen i norra Lettland, har 
länge haft en kärlek till de 
fattiga i staden och särskilt för 
de barn som är mer eller 
mindre hemlösa och lever en 
stor del av sitt liv på gatan. 
Även de hemlösa omfattas av 
denna omsorg.   

Vår första kontakt med denna 
plats var genom en hjälptransport 
med en stor 100 kubiks trailer 
med ca 13 ton kläder.  Budet 
hade nått oss att denna 
församling även önskade hjälp 
med bygget och i mars 2007 
gjorde vi ett första oanmält 
besök, dels för att se om 
hjälpsändningen nått fram och 
dels hur man hanterat det hela.  
Vi var även intresserade av att se 
om vi skulle kunna hjälpa till med 
bygget. 
När vi sett lokalerna, som var en 
fullständigt tom och kall sten-

byggnad, ställde vi frågan om det 
inte fanns ett bättre hus någon 
annanstans i staden. Men pastor 
Larisa Valicka, som är den 
drivande kraften i denna 
församling , svarade snabbt:
 - Det är här barnen finns!.
Detta avgjorde saken och vi har 
under snart tre år arbetat för att 
få detta bygge klart. 
Flera arbetsresor har genomförts 
med bl.a. elektriker från Broman-
gymnasiet i Hudiksvall.
Men den ekonomiska krisen blev 
ett stort hinder för oss och 
arbetet blev enligt vår planering 
försenat mer än ett år.
Dels drabbade krisen den lokala 
arbetskraften så att de flesta 
tillgängliga och villiga 
hantverkare  flyttade till andra 
orter och dels blev möjligheten till 
sponsring beskuren när många 
företag och stiftelser tvingats 
vara återhållsamma med bidrag.  
Men vi passar på att tacka de 
sponsorer som kunnat vara med 
på resan så här långt. 
De lokala sociala myndigheterna, 
som sedan länge haft god 
kontakt med församlingen, har 
flera gånger försökt skynda på 

Äntligen klart för start i Gulbene.
processen så att barnen snabbt 
skulle kunna få hjälp.
Och den 15 december var det 
äntligen klart så att dörrarna 
kunde öppnas. Då kokades den 
första soppan och de första 
barnen och hemlösa kunde ta 
plats vid ett dukat bord. 
Man berättar idag att där är så 
hemtrevligt och fint att de som 
kommer på besök vill stanna så 
länge som möjligt  och att man 
därför har svårt att stänga för 
dagen. 
Byggnaden inrymmer nu en liten 
samlingssal för ca 80 personer, 
matsal för barnverksamheten 
samt kök och serviceutrymmen 
för personalen. 
Man planerar att kunna ta emot 
upp till femtio barn per dag när 
all personal finns på plats. 

Från och med januari 2010 har 
vi anställd personal på plats och 
vi planerar att utöka antalet 
anställda allt eftersom behoven 
ökar. Där ska finnas både lärare 
och personal med särskild 
kompetens inom vård och social 
omsorg.    
Vi söker nu medarbetare /  

Vid vårt första besök i Gulbene och såg, vad vi tyckte 
denna rivningsfärdiga byggnad, ifrågasatte vi genast 
om det inte fanns en bättre byggnad någon 
annanstans i staden. Men pastor Larisa Valicka 
förklarade att det är i denna del av staden som de 
hjälpbehövande barnen bor.
Hela huset var i samma dåliga kondition, inget vatten, 
ingen elström och ingen värme. Alla rör och 
metalldelar hade kapats ned och sålts som 
metallskrot. 

Foto Allan Widarsson Foto Larisa Valika

Under överinseende från en av kommunens 
socialarbetare, sitter några barn och mumsar i sig te 
och bullar. 
Eftersom kommunen saknar resurser att ta hand om 
dessa barn har det från de sociala myndigheterna  
länge varit en efterfrågad verksamhet . 



13

understödjare som kan bistå oss 
med driftskostnaderna, som mest 
består av löner och råvaror till 
matlagningen.  Även en del 
utbildning av personal kommer 
att genomföras så att de på bästa 
sätt kan ge barnen ingång till ett 
normalt liv i samhället.
  
Det återstår även en del arbete 
på utsidan av huset samt en hel 
del arbeten på den övre våningen 
med bl.a. duschrum och kontor. 
Dessa arbeten kan dock utföras 
vid sidan om och stör inte verk-
samheten.

En officiell invigning kommer att 
ske den 3 maj 2010.

 Välkommen att delta!

Allan Widarsson

Välkommen som mat-
fadder till detta projekt!

I Gulbene har vi även en nystartad fadderverksamhet som än så länge 
bara har ett 20-tal barn. Men behoven är stora och flera barn väntar på 
att få komma med. Här är en familj som fått ta emot ett julklappspaket 
från sin fadder i Sverige. 

foto Hans Melin

I matsalen samlas nu upp till 14 barn per dag för att få något att äta. l

Foto Larisa Valicka
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Utan bostad
N y l i g e n  h a r  v i  l ä s t  o m  
katastrofen i Haiti som har 
berört oss alla djupt men 
naturligtvis fullkomligt ofattbart 
mycket för dem som drabbats 
direkt. Våra tankar går till Haitis 
folk som ännu kommer att ha en 
lång väg ti l lbaka ti l l  ett  
någorlunda normalt liv.

I en mycket mindre skala blev en 
familj i Etiopien plötsligt hemlösa.

 En dag kom någon och sa: Tyvärr 
nu måste Ni flytta ut! Det hus ni tror 
är ert är mitt! Det var beskedet en 
av HTLI:s familjer fick för ca 2  år 
sedan. Familjen hade för ett antal 
år sedan lyckats köpa ett litet hus 
för en billig penning och var 
mycket glada över det. Dessvärre 
visade det sig att de hade blivit 
lurade av säljaren. Säljaren sålde 
huset som ägdes av någon annan. 
När säljaren sedan avled ville den 
riktiga ägaren ha huset för eget 
bruk och körde därför ut familjen 
som består av två handikappade 
föräldrar och fyra barn.

 Familjen har sedan en tid två barn 
som får fadderhjälp genom HTLI. 
Pappan har bara ett ben och 

mamman är polioskadad, endast 
mamman har något arbete vilket 
gör att de har svårt att få den 
dagliga ekonomin att gå ihop.

Efter att familjen blev utkörda ur 
sitt gamla hus och därmed 
hemlösa, har de fått hyra en 
föreningslokal och föreningen ville 
nu ha lokalen. Även om Etiopien är 

ett Land i Afrika  är det 
kallt på nätterna, ofta 
ner till 8° C dvs lika 
varmt (eller kallt) som i 
ett kylskåp... Flera av 
familjens vänner och 
släktingar har så gott 
de har kunnat kraft-
samlat för att hjälpa 
familjen i deras svåra 
situation. Till slut hade 
de lokaliserat ett hus 
som de skulle passa 
familjen för 51.000 birr 
(ca 24000 SEK). En 

insamling startade bland 
grannar, vänner och 
släktingar och till slut 
hade de samlat ihop 

41.0000 birr och kunde flytta in i 
huset. De hoppades kunna skaffa 
fram de sista 10.000 birr som 
fattades, ca 6000 SEK:- kr. Trots 
alla ansträngningar lyckades inte 
familjen få in de pengar som 
fattades och säljaren hade därför 

varslat familjen om att han var 
tvungen och häva köpet eftersom 
de inte kunde betala den sista 
delen av köpeskillingen. När 
barnens fadder, som även tidigare 
aktivt hade engagerat sig i 
familjens situation, fick kännedom 
om familjens bekymmersamma 
omständigheter, erbjöd hon sig att 
försöka ordna fram det som 
fattades för att de skulle kunna bo 
kvar i huset.  Detta har nu ordnats 
och vår lokalanställde i Etiopien, 
Helen Taye,  kunde besöka 
familjen och överlämna de 10.000 
birr som familjens fadder hade 
skaffat fram. Familjen var oerhört 
tacksam och sa att de inte hade 
ord för att uttrycka sin tacksamhet 
för den generositet som de hade 
fått del av. 

Familj fick hjälp av fadder till ny bostad 

Berhanu’s nya hus är inget slott precis, med ändå en plats där de  kan 
känna sig trygga och veta att ingen nu kan komma och köra bort dem 
från sitt hem. Ett hus i denna klass kostar ca: 50.000 Birr , motsvarande 
ca:  24.000 kr. 
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De hade svårt att ta in att det finns 
människor som de aldrig träffat 
som var beredda att hjälpa till med 
att lösa deras svåra situation. 

P.g.a. situationen har även 
barnens skolresultaten påverkats, 
det är inte lätt att få studiero när 
man inte vet om man kommer att 
ha en bostad nästa vecka eller 
inte. Om inte de hade fått denna 
hjälp i sista minuten hade de varit 
tvungna att flytta ut ur sitt hem 
igen.  Denna familjs situation var 
extraordinär men kunde lösas 
genom att en fadder med 
extraordinärt engagemang ville 
och kunde hjälpa till.

Denna gång har familjen i kontrakt 
försäkrat sig att de har rätt till 
återbetalning av pengarna om 
någon skulle komma och vilja göra 
samma sak igen… 

Camilla Ohlsson som är fadder till 
ett av barnen i familjen berättar att 
hon direkt kände att hon ville 
hjälpa familjen när hon hörde om 

deras svårigheter. Hon har 
därefter vid flera tillfällen tagit 
egna kontakter med våra Etio-
pienansvariga för att få veta hur 
hon skulle kunna hjälpa familjen 
som hade blivit utkörda ur sitt hus. 

Hjälp till självhjälp

Under besöket vi gjorde i Etiopien i 
början av januari så kunde vi se att 
situationen ännu är mycket svår.

 Matpriserna är,  trots att de stabili-
serats något, mycket högre än 
tidigare och det är svårt för de 
fatt iga att  ha råd att  äta 
näringsriktigt och i tillräcklig 
mängd.  Vi ser även att flera 
ungdomar skulle behöva hjälp 
med att få en yrkesutbildning i 
något hantverksyrke.

 Hjälp Till Liv International under-
söker just nu möjligheten att ordna 
en yrkesskola där flickor och poj-

Det nya huset har en fin hage mot vägen för att skydda från 
krinströvande keratur, mest getter och kor.

foto Helen Taye /
fadderådet Addis 

kar kan få en praktisk utbildning 
och få möjlighet att försörja sig 
själva.

Projektet är ännu på planerings-
stadiet och vi saknar f.n. de medel 
som behövs för att kunna starta 
upp arbetet.  Men, vår vision ligger 
klar, vi vill hjälpa de minst privile-
gierade att hjälpa sig själva!

För närvarande har Hjälp Till Liv 
international mer än 700 fadder-
barn  varav ca: 60 i Addis Abbaba.

Tack alla sponsorer för att ni finns 
med och gör skillnad! Det finns 
många barn som väntar på att få 
en fadder, så flera faddrar är 
välkomna!

Kjell Widarsson

Fadderansvarig för Etiopien
Hjälp Till Liv International
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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

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

Vi är miljö-och 
kvalitetscertifierad 
enligt standarderna 
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004

www.hudiksvallssolskydd.se

Tel: 0650-10454   
info@hudiksvallssolskydd.se
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T A C K ! !
  I förra numret av NyhetsForum, nr 4/2009, 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 

omvärld.

Bland Er som stödjer oss finns många företag som 

Ahlgren & Eliasson Åkeri AB, Bergsjö

Albins Leksaker, Hudiksvall

Anderssons Buss, Ilsbo

Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall

Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg

Bilfirma Thony Larsson, Hudiksvall 

Bilmetro Lastbilar

Bilmetro Personbilar

Björkhamre  Fastighetsbolag, Ljusdal

Bodins Åkeri, Enånger

Bosno AB, Hudiksvall

Börje Starks Åkeri, Hudiksvall

Café 7:an, Hudiksvall

Carlbergs Tandklinik, Hudiksvall

Comfortbutiken, Hudiksvall

Dynaktiv Ledarutbildning, Haninge

Däckab, Hudiksvall – Delsbo

Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall

Elof Perssons Åkeri, Bjuråker

Eriksson Bil Gruppen, Gällivare - Kiruna

Expertbutiken, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

GL Bygg, Hudiksvall

Gösta Samuelsson Bil, Gävle

Hans Målare, Hudiksvall

Herr City, Hudiksvall

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall

Holmgrens El, Hudiksvall

Hudiksvalls Järn

Hudiksvalls Solskydd

Hudiksvalls Sparbank

Hudiksvalls Trafikskola

Husö Fastighets AB, Söderhamn

Hårteam, Hudiksvall

Håstaholmen KB, Hudiksvall

Hälsokraft, Hudiksvall

ICA Maxi, 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

Manpower, Hudiksvall

MIO Möbler, Hudiksvall

Monitor Industriutveckling, Hudiksvall

Mäklarhuset, Bröd. Blomberg, Hudiksvall

Mäklartorget, Hudiksvall-Harmånger

Nilssons El, Hudiksvall

Nordgrens Åkeri, Hudiksvall

Odd Fellow, Hudiksvall

Oil Quick, Hudiksvall

Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall

Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall

P.O. Radio TV, Hälsingland

Ramax  Production, Hudiksvall

Redovisningshuset  i  Hudiksvall

Restaurang Jernet, Iggesund

Rotary, Hudiksvall

Salong Ingrid, Hudiksvall

Sten Olofssons Åkeri, Delsbo

Stiftelsen Reseindustrins Barnfond, Stockholm

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, Falkenberg

Svedman Försäljning, Hudiksvall

Tandläkarhuset, Hudiksvall

Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall

Teknisk Fastighetsservice, Sundsvall – Hudiksvall

Thomas Falk Menswear, Hudiksvall

T O Hemprodukter, Iggesund

Vandra i Hudiksvall AB

Viby Buss, Arboga

Volvofinans Bank AB, Göteborg

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 gynnar 

dessa företag som ser det som en självklarhet att dela 

med sig till de medmänniskor som har det svårt.

Följande företag och organisationer har sponsrat oss 

under 2009 och hittills under 2010:

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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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

Nya insikter ger möjligheter till nya 
utsikter för dig och din organisation!

Vi kan hjälpa dig med : 

Företagsanalyser och förslag till 

effektivisering/omstruktureringar

Utveckling och dokumentering av processer 
ochrutiner 

Utveckling och implementering av 
kvalitetsledningssystem (ex. ISO 9001)

Individ och verksamhetsutveckling med 
utvecklingsprogrammet ”Vägen Upp®” från Upway.

Executive Coaching 

Vår speciella kompetens är att hjälpa ledare till 
större insikt om hur man skapar bättre utsikter för 
sig själv och sin organisation..

P

P

P

P

P

Dynaktiv Ledarutveckling
Norra Läget 28, 13653 Haninge 
Tel 070-592 62 24 
www.dynaktiv.se  e-post: info@dynaktiv.se
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Hjälp till handikappcentret 
i Petrozavodsk
Ännu en hjälpsändning 
har nått målet i Ryska 
Karelen, Ryssland. 
Det är mycket svårt att få 
igenom en last till Ryss-
land utan att behöva 
betala stora tullavgifter. 
Men organistionen Hel-
ping Hands, med Roman 
Gullik i  spetsen har  
lyckats. Roman har skaffat 
goda kontakter ända uppe 
i ryska regeringen för att 
detta ska vara möjligt. 

Roman skriver:
Denna rehabilitering för 
handikappade ligger i Prio-
nezhsky distriktet i Karelen. 
Denna region är en av de 
största distrikten i Karelen. 
Cirka 200 familjer som bor i 
detta område har barn med 
cerebral spastisk barn-
förlamning och andra olika 
sjukdomar. 
Centret öppnades den sista 
december  2004. Tidigare 
fanns ett barnens hus i 
denna byggnad, men det var 
stängt eftersom regeringen 
inte hade pengar för att driva  

verksamheten. 
När en ny borgmästare 
valdes (vid namn Andrej 
Potsinkovsky), startade vi ett 
nytt projekt eftersom situa-
tionen för handikappade i 
detta område var fruktans-
värd. Det fanns ingen vård 
alls. Och nu är detta ett av de 
bästa vårdcentren i Karelen. 
Vi fick hjälp av finska 
specialister att delta i upp-
byggnaden av detta center. 

De hjälpte oss att organisera 
arbetet för att anpassas i 
enlighet med europeisk 
standard. Det mesta i detta 
centrum har kunnat göras 
tack vare hjälp från kyrkor och 
andra organisationer liksom 
Hjälp Till Liv International. 
Tack för hjälpen, tack och lov 
a t t  d e t  f i n n s  s å d a n a  
människor som Ni. Jag 
önskar er alla  typer av Guds 
välsignelser!...

Roman Gullik, Petrozavodsk

Reportage

Alla som kommer till centret måste 
kvittera den hjälp de mottagit. Några av handikappcentrets inneboende. Centret klassas nu som ett av 

Karelens bästa, tack vare hjälp från Finland och Sverige.

foto Roman Gullik

foto Roman Gullik

foto Roman Gullik

foto Roman Gullik

Nicolaj en av centrets vårdtagare, 
provar här en ny fin jacka. Tyvärr kan 
han inte se hur fin han blir eftersom han 
är blind. 

Roman Gullik Till höger,  vår medarbetare i 
Ryssland, bär in lådor med kläder från vår 
senaste hjälpsändning



Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Erik Teodorsson, Edsbyn CD-skiva
Owe  Nygren, Hudiksvall CD-skiva
Robert Johansson, Aneby CD-skiva
Lars-Erik Lönnberg, Näsviken Två trisslotter
Birgitta  Peräinen, Iggesund Två trisslotter
 

Rätt lösning ser ut så här: 
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

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. 
Mera information finns på www.htli.org/oasen 

i Lettland 

 

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!

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 200kr/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 170kr 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! 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 maj 2010 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

De tre första vinnarna belönas med  
      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 
      eller ett nummer av korsordstidningen.             
      “På Kryss med Lisa”
 (markera vilket du önskar)

 De två efterföljande vinnarna får två Trisslotter var. 
 

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

Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550
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Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsdag, brölloppsdag 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 Renée på 0650-17300 

eller email till   renee@htli.org

 Stig Nentzén, Sundsvall, som fyllt 70 år
——

Marianne Andersson, Bjuråker som fyllt 75 år
——

Arne Edström Bjuråker som fyllt 75 år
——

Gerd Srömberg , Hudiksvall som fyllt 75 år
——

Nils-Arne Andersson, S. Sandby som fyllt 80 år
—— 

Enar Kellner, Stocka 95 år.                                   
——

Elsa Hedlind Trollhättan, som fyllt 70 år
——

Hugo Martinsson  Näsviken, som fyllt 65 år
——

Lis-Marie Kirsilä, Iggesund, som fyllt 59 år
——

 Birgitta Nilsson, Uppsala som fyllt 70 år 

Vi gratulerar! 
För att 

gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
uppmärksamma nedanstående jubilarer har 

 Margareta Persson, Alfta

Gun Sundin, Hudiksvall

Britta Ahlkvist, Saltsjö-Bo

Anna-Stina Olsson, Hudiksvall

Ulla Johansson, Hudiksvall

Eber Sjöberg, Norrbo, Hudiksvall

Ivar Jonsson, Hudiksvall

Inga-Lill Sahlin, Hudiksvall

Anna-Greta Svensson, Hudiksvall

Clas Bennmarker, Ljusdal 

Följ med på vår buss och 
båtresa till Lettland 
den 1-7 maj 2010.

Vi kommer  att besöka Riga 
och Daugavpils samt deltaga i 
invigningen av gatubarnsprojektet i Gulbene. 
Guidade besök bland Lettlands pittoreska 
bygder och befolkning. 
En intressant och annorlunda resa där ni på 
plats får se hur bistånd från Sverige används 
på bästa sätt.
För mer info kontakta 0650-16328 eller 
070-2968022, Bigitta Norberg. 

Besök gärna vår secondhand butik i 
Hudiksvall
Titta över våra hyllor för att se om Du 
hittar något du sökt efter. 
Samtidigt som du får tillfälle att sitta 
ned och samtala över en kopp kaffe 
med dopp.  

Öppet varje fredag 11-16 
och lörd  10-14
Kungsgatan 19 

Välkommen!

Även i år kan Du skänka bort 
aktieutdelningar från börsnoterade 

aktier skattefritt. År 2007 var första gången 
aktieutdelningar kunde ges bort utan skatte-
avbränningar. 
 

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 finnas 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. 



V i  a r b e t a r  n u  i  
Rumänien, Et iop ien, 
Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i 
misär och inte kan ge sina 
barn det nödvändigaste, mat 
och kläder. Genom vårt fadder-
program 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 direktkontakt 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. 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 

fadderbarn

Du kan hjälpa!

familj. 
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


