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Den som förbarmar sig över den fattige

I Ordspråksboken 19:17  läser vi:     
Den som förbarmar sig över den 
fattige, han lånar åt Herren och 
får lön av honom för vad gott 
han har gjort.  Vi läser också i 
ordspråks-boken. 21:13:  Den 
som tillsluter sitt öra för den 
armes rop, han skall själv ropa 
utan att få svar. 
För många av oss är detta en 
självklarhet. Och för många av oss är bibelns ord 
viktiga. För många av oss är bibelns ord den lag vi 
känner att vi vill följa. Inte av tvång utan på grund av 
erfarenheten om att lydnaden inför dessa ord alltid 
ger välsignelse tillbaka. Denna välsignelse visar sig 
ofta i form av den glädje man känner när man får 
överlämna något till den som verkligen är i behov av 
det. När någon är i nöd och denna nöd kan avhjälpas 
genom våra gåvor. Vilken glädje, vilken tillfred-
ställelse man upplever, när man ser hur hjälpen föder 
glädje hos mottagaren. 
Men även om man nu inte håller bibelns ord särskilt 
högt och kan se Ordet som en sund vägledning, så 
finns det ändå många som ser en sorts moralisk plikt 
att hjälpa den som har det svårt. Men sen kan man 
naturligtvis diskutera om inte all moral ändå har sitt 
ursprung i bibeln och den kristna traditionen.   
  

Enligt Luk 6:38 säger Jesus: Ge, så skall ni få. Ett 
gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er 
mantel. Med det mått som ni mäter med skall det 
mätas upp åt er.".  Här vill Han visa att vår 
välsignelse kommer från vår egen vilja att dela med 
oss. Och det är ju självklart, att om alla av egen fri 
vilja delar med sig, då skulle vi inte ha någon svält 
eller misär i världen. Vi i västvärlden har en 
överproduktion av mat. Men den kommer inte de 
behövande tillgodo. Mest därför att vi sätter upp 
regler för betalningen. Vi vill ha en motprestation för 
det vi ger. 
Men i Pred 11:1 läser vi:  Sänd ditt bröd över 
vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.. 
Detta är en uppmaning till oss, att när vi hör om 
människors lidande och hunger, skall vi skicka vår 
hjälp utan att fråga vad vi får tillbaka. När Tsunami 
slog till för drygt ett år sedan, fick vi se hur många 
verkligen ställde upp med hjälp. Massor med miljoner 
kronor samlades in och hjälp kunde sändas iväg. 
Och jag är helt övertygat om att alla de som gav hjälp 
till Tsunami offren, kommer förr eller senare att få 
belöning för detta i någon form. 
Vi ställer gärna upp för att hjälpa någon som kört i 
diket med sin bil, för vi vet av erfarenhet att en annan 
gång är det vi själva som behöver hjälp. 
Jag hoppas att vi i allt större utsträckning kan känna 
detta, även när det gäller våra svältande medmän-
niskor. Då skulle allt se annorlunda ut i världen. 
Våga dela med dig!. Du får mångdubbelt igen!
         För de fattiga / Allan Widarsson.

Hjälp Till Liv International

NyhetsForum..

..är en nyhetstidning i 4000 ex, med 
syfte att informera om program/projekt

 som drivs av
Hjälp Till Liv International

www.htli.org
 

Adress: Garluö 216, 
    824 93 Hudiksvall

Telefon/Fax: 0650 56 01 07/ 56 01 00
Org.nr.: 887501-2687
Postgiro: 4400149-3
Bankkonto: 8129-9 43  131-144-8
Hemsida: www.htli.org

Underavdelningar:
Sverige: HTL - NorstaDepån
Rumänien: HTLR (Rumänien)

Ansvarig Utgivare :
Allan Widarsson
Redaktör: Wiktor Gustafsson

I redaktionen: Allan Widarsson och

Arnold Norberg.

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

Utifrån detta och utan åtskillnad av 

människors ras, religiös tro, social 

bakgrund. eller politisk inriktning, skall 

Hjälp Till Liv International ge humanitär 

och andlig hjälp åt nödställda, fattiga 

och lidande människor i Östländer.

Omslagsbild: 

Vårbruk i Reghin, mars 2004

Foto Allan Widarsson 

 

 

Mottagning av kläder vid 
NorstaDepån 

Öppet  torsd. 14-19 
samt lörd 10-14

2



3

Daugavpils Letland

Kära medarbetare och vänner, 
Arnold, Birgitta och alla som stöder 
vårt arbete.
Tack för att ni finns och vad ni bety-
der för många människor som 
miss-lyckats i vår stad, både barn 
och vuxna.
Tiden förändrades oväntat och ka-
tastrofalt. All trygghet man skapat 
under sitt liv rasade plötsligt sam-
man och rann ut i sanden. De gällde 
förhoppningar, social trygghet, 
arbete, yrkeserkännande, husrum, 
sjukvård samt mat och varor till 
rimliga priser m.m..
Fastän det var knappt och magert 
vande man sig vid det och man 
kände sig säker och trygg.
 Kommunistpartiet såg till att alla 
fick tillräckligt för att överleva.  
Men så kom någonting oväntat och 
chockerande. Plötsligt började man 
känna sig oskyddad. Sen blev allt 
okontrollerat: valutan devalvera-
des, priserna rasade i höjden, yrken 
blev överflödiga med arbetslöshet 
som följd. 
Sen kom EU med sina orimliga krav 
m.m.. Även om de som är starka 
och friska försöker anstränga sig 
med alla sina krafter för att klara sig 
ekonomiskt, är det knappt de klarar 
det.
Bara de som har högre befattnin-
gar, är välutbildade och sitter på 
höga ämbeten, slipper dessa be-
kymmer.
Medan de fysiskt och psykiskt sva-
ga, sjuka, alkoholister, outbildade, 
arbetslösa, mållösa, andligt svaga 
och flerbarnsfamiljer, ofta med små 
barn i famnen, är dömda att stå 
utanför lägret och är utelämnade åt 
ödet. 
Daugavpils lider dessutom av det 
nationalistiska oerkännandet, då 
90% av befolkningen talar ryska, 
och Riga sätter inte denna region 
särskilt långt fram.
Men tack gode Gud att det finns 
människor som ni, som inte bara 
sitter stilla i er vackra, rika  hem och 
lämnar sina medmänniskor från 
grannlandet kvar i diket, utan verk-
ligen gör något för att hjälpa de 
drabbade.  
Det vi kan göra genom hjälp från er, 
kan naturligtvis inte täcka behovet, 
men vi gör vad vi kan och det är allt 
vad Gud begär av oss. Om vi alla 
gör vad vi kan, så försvinner nöden 

ibland oss. Så enkelt är det.
För närvarande har vi c:a 60 
hemlösa som kommer till vår 
kyrka alla dagar utom lördag för 
att få lite mat. På söndag är de 
inte så många för då har 
Frälsningsarmén möte i sin 
kyrka för just dessa människor.
Vi tar även hand om mer än 100 
barn från fattiga familjer. Detta 
arbete har pågått i mer än 10 år. 

För en tid sedan träffade Slava 
en ung kvinna som gick med en 
barnvagn framför sig. Det var 
svårt att känna igen henne. 
Men hon var ett av de barn som 
fick äta mat hos oss de allra 
första dagarna av detta arbete. 
Hennes far var alkoholist och 
familjen hade fått lämna sin 
lägenhet då de inte kunde 
betala hy-ran. Då 
h a d e  h o n  o c h  
hennes bror fått 
sova på ett värm-
element under trap-
pan till vår lägenhet. 
Nu var hon själv-
ständig och obe-
roende. 
Det var trevligt att 
höra om hennes 
tacksamhet för att vi 
hjälpte henne att 
överleva de svåra 
dagarna i hennes 
barndom. Hon be-
rättade att hennes 
man nu klarar att 
försörja familjen 
ekonomiskt, me-
dan hon tar hand 
om barnen.

Snälla Ni! Tack för era gåvor, som 
gör detta arbete möjligt för oss. 

Alla våra medarbetare och många 
av barnen känner Birgitta som sin 
försörjare och mamma.

Tack för att även de utstötta får 
hjälp till sitt dagliga bröd. Vi är 
medvetna om att det är många av 
er som gör fina insatser och vi vill ta 
tillfället att tacka er alla.

Gud välsigne Er!
   
Nikolaj & Slava Schevchuk samt 
medarbetare I  Daugavpi ls,  
Lettland, nära vitryska gränsen..  

Några av de hemlösa som kan skatta sig lyckliga för att dagligen kunna 
komma till kyrkan i Daugavpils för att få ett mål mat. 

Foto Nikolaj Schevchuk

Slava och Nikolaj Schevchuk, har ett hjärta som 
klappar för de fattiga i Daugavpils, och gör ett fantas-
tisk arbete med hjälp av de gåvor som kanaliseras 
genom bland andra Birgitta & Arnold Norberg  och 
Hjälp Till Liv International. 

Foto Slava Schevchuk



4

Kampen för överlevnad

Wilhelm Kasler är låssmed och pappa i en 
åttabarnsfamilj. Vi har fått familjens tillåtelse att 
berätta om deras situation.
Hans månadslön är som för de flesta hantverkare  
alldeles för låg även om de har ett yrke som det 
finns efterfrågan på. Hans månadslön stannar på  
1100kr per månad för heltidsarbete. Men just nu 
är han pappaledig, fram till juli månad när yngsta 
dottern blir 2 år, sen återgår han i arbete. 
Så länge han är pappaledig, får han 
föräldraersättning med 2150kr  per månad. 
Mamma Tunde är av naturliga skäl hemma och 
sköter de åtta barnen. 
Äldsta barnet går i åttonde klass. De får även 
barnbidrag för alla barn som går i skolan, och 
barnbidraget är 500kr för alla barnen tillsammans. 
De totala inkomsterna är därför så länge han är 
pappledig 2650kr:  När han återgår i arbete blir 
den totala inkomsten endast 1600kr (inklusive 
barnbidraget). 
Familjens fasta kostnader blir från och med 
april, när värmetillägget försvinner 1050kr / 
månad.
Det som blir kvar att leva för blir så länge han 
är pappaledig, 165kr per person och månad 
(5.0kr /dag och person) .
Men när pappa Wilhelm börjar jobba igen blir det 

Plötsligt var bordet överfullt med mat. Aldrig förr har så mycket mat av så varierande slag funnits på detta bord. 
Familjens begäran om hjälp har hörsammats och fadderrrådet från Hjälp Till Liv Rumänien har just varit på 
besök. Svenska faddrar kommer at hjälpa familjen. Äntligen ska det bli lite mera att äta. Foto Petru Pop

bara 55kr per person och månad, vilket motsvar  
1,80kr per dag. 

Dessa 1,80/ dag  ska räcka till allt, mat kläder, 
skolmaterial,  leksaker m.m.. 
Detta är en omöjlig ekvation. När vi svenskar  
köper mat i Rumänien så blir det ungeför 30% 
billigare än i Sverige. Så en någorlunda riktig 
jämförelse skulle vara att vi tvingas överleva 
på 2,30 per dag!   Det gäller för alla våra 
kostnader utom boendet. 
De behöver med andra ord din din hjälp!.

Tel:  0651-610 89
Fax:  0651-610 30 Faktorsvägen 21
Mobil:  070-340 61 91 827 92 Ljusdal

Auktoriserad service för 

Citroën och Suzuki
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Vad kan vi göra?
Tyvärr finns det många, både barn och vuxna, i 
Rumänien som lever under liknande förhållanden 
som i denna familj. Det är sådana människor vi från 
Hjälp Till Liv International vill nå med hjälp och 
kärlek. 
Vår fadderverksamhet bygger på att ge hjälp till 
barn som lever i familjer. Att ge hjälpen innan 
familjen havererar. Innan barnen hamnar på gatan.  

Men även till äldre som inte har någon pension 
eller annan försörjning. Hur illa det än låter, så har 
vi fått hjälpa flera äldre till ett värdigt slut. Efter ett 
långt och strävsamt liv är man mera värd än att 
tvingas dö av hunger och undernäring. 
Omsorg i de sista levnadsdagarna, är också en 
barmhärtighetsgärning.

Genom vår fadderverksamhet har du möjlighet att 
hjälpa människor  i familjer, där det finns både barn 
och äldre. Männiksor som är hungriga och 
ensamma, men som behöver få uppleva att det 
finns människor som bryr sig. 

Du kan bli den som skapar hopp och framtid för 
en hungrande människa.

Med stor nyfikenhet plockar barnen systematiskt  
igenom alla påsar av mat som plötsligt hamnat på 
deras bord. Här fanns nu mat som de aldrig kunnat 
ana att de skulle få se. 
Mat som köpts i varuhus, där de aldrig kunnat sätta 
sin fot. Här låg nu mat som motsvarar en hel må-
nadslön. Man kan tydligt se både glädjen och 
förundran över det faktum att bordet formligen dig-
nar av mat. Men maten ska ju faktiskt räcka en hel 
månad för familjens tio hungriga magar. Så det blir 
likväl inget överflöd. Men det borde nu i vart fall bli 
större variation och även allsidigare kost, än som 
fallet är när man alltid tvingas köpa det allra 

Ingen kan missta sig på gjädjen hos de här barnen när de noga 
undersöker varje paket. Där finns säkert en del varor de aldrig 
tidigare sett eller i varje fall aldrig fått smaka. 

billigaste, om man nu överhuvudtaget kunnat köpa 
något alls. Trots att faddrar saknas för många av 
barnen vid detta tillfälle, har fadderrådet i Reghin 
ändå ansett det nödvändigt att redan nu  starta 
hjälpen för hela familjen.                     Foto Petru Pop
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Nawa Jeewana Amadyapa Handa 
Sewaya (Röst av nytt liv utan droger)  är 
ett kristet rehabiliteringshem för alkohol 
och drogmissbrukare i södra Sri Lanka. 
Drogcentret som även bär namnet  New 
Life Center, fick på ett ögonblick en ny 
uppgift. 
När dödsfloden vällde in över Sri lanka, 
blev det bråttom. All personal på drogcen-
tret blev involverad i räddningsarbetet. 
Centrets grundare, Raja Wijekoon som 
själv varit missbrukare av tung narkotika,  
berättar om dramatiken och hur de 
kämpade för att rädda människors liv 
mellan de två största vågorna. Direkt efter 
den första vågen startade de T.R.R. (Hjälp 
och uppbyggnads programmet). När den 
andra vågen rullade in var det nätt och 
jämt  att de kunde rädda sig själva, för att 
sedan fortsätta med räddningarbetet. 
Detta kristna drogcenter har sedan 
starten 1990 haft ett mycket bra 
behandlingsresultat. Nawa Jeewana 
Amadyapa Handa blivit utnämed till Sri 
Lankas bästa icke statliga organisation 
två gånger, 1997 och 2003. 
Vi från Hjälp till Liv International gjorde en 
blixtinsats när vi hörde om Tsunamins 
härjningar på Sri Lanka. Genom våra 
lokala nätverk,  och särskilt genom pastor 

Christopher Gammeddehewa i Mat-
fors, som härstammar från Sri Lanka, 
fick vi kännedom om hjälpbehovet. Vi 
skyndade ut på Hudiksvalls gator med 
våra sparbössor och genom vår 
insamling kunde vi bistå drogcentret i 
deras insatser för att hjälpa de drab-
bade. Bland annat gick en del av våra 
pengar direkt till matutdelning för c.a 
3000 hemlösa barn.  
För oss var det mycket angeläget 
att ha  direktkontakt med de som 
jobbade på fältet, eftersom vår 
policy är att alltid gå kortaste vä-
gen, från insamling till utdelning 
utan mellanhänder. 

Max Widarsson, var en av våra frivilliga som 
fanns ute i Hudiksvall, för att samla in pengar 
till Tsunami offren. Givmildheten var god och 
på några dagar samlade vi in mer än 
100.000kr som fördelades på Thailand och 
Sri Lanka.               Foto Allan Widarsson

Föreståndaren vid New Life Center,  
Raja Wijekoon t.v., överlämnar här ett 
fotogenkök till en man som blev offer för 
Tsunamins härjningar. Här delade man 
ut det allra nödvändigaste, bland annat 
köksredskap, kläder, möbler, skol-
material, skoluniformer mm. Men även 
utrustning för egenföretagare som 
symaskiner, verktyg m.m för att kunna 
återuppta den egna produktionen för 
egen försörjning.
Centret utgör fortfarande, tillsammans 
med Galles myndigheter och flera 
andra organisationer, en viktig del i 
arbetet för att återuppbygga det som 
raserats av flodvågen. 

Foto Raja Wijekoon

Ett av de 50 matcenter som inrättats 
efter Tsunami genom “Barnutfordrings 
programmet”.  Foto Raja Wijekoon

Direkt efter Tsunamin organiserade New Life Center, matutdelning till hungriga 
och hemlösa barn.  Foto Raja Wijekoon
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Raja Wijekoon, 
föreståndare och 
grundare av New 
L i f e  C e n t e r ,  
berättar för oss  
o m  t i m m a r n a  
direkt efter att 
Tsunamin slog till:  

Tsunamin är det mest fruktansvärda 
vi någonsin råkat ut för i södra Sri 
Lanka. När den slog till befann jag mig 
uppe på ett berg som ligger nära 
stranden i Unawatuna. Mitt hus ligger 
uppe på detta berg och därifrån kan jag 
se hamnen i  staden Galle.

Den 26 december 2004 ungefär kl 09.26  
hörde jag att havet kom inströmmande. 
Jag betraktade havet från mitt hus på 
berget, men kunde först inte se något 
anmärkningsvärt. Efter några sekunder 
såg jag dock hur havet rusade in över 
stranden. Jag sprang ner på vägen och 
några av mina bröder (kristna medar-
betare) som arbetar tillsammans med 
mig kom också ner. Jag såg något jag 
inte kunde tro var sant; en stor lastbil 
som välts omkull på vägen, stora hus 
som var totalt förstörda och en massa 
människor som var i nöd. Jag fortsatte 
att gå framåt trots att människor 
varnade mig.  Jag såg vattnet dra sig 
tillbaka från stranden och långt ut. På 
vägen mot Galle såg vi en massa spillror 
från de förstörda husen och massor 
med sand och sten. Människorna 
flydde, men vi fortsatte framåt. En död 
människa hängde i toppen av ett träd 

och jag bad mina bröder att ta ner 
kroppen. Sedan  började vi dra fram 
människor ur spillrorna.

 Jag såg ut mot havet och såg att det 
hade dragit sig tillbaka. Jag har haft 
litet tvivel om att Gud verkligen gjorde 
en väg för Moses och hans folk 
genom Röda Havet, men efter detta 
blev jag till 100 % säker. Prisad vare 
Gud!

Efter den första vågen bad jag några 
av pojkarna som var med mig att gå 
iväg och koka den enda säck med ris 
som jag hade i en skola och servera 
lunch åt offren för Tsunami. Vi 
fortsatte vägen fram och kom till 
staden Galle som var helt förstörd 
och medan vi drog fram döda kroppar 
ur spillrorna från husen och fordonen 
kom den andra vågen. Jag sade till 
folk att springa och jag ville också 
springa, men då kom en vers ur 
bibeln för mig. Den säger: Jag skall 
inte överge dig även om du går 
genom eld eller just vatten. Jag och 
mina bröder fortsatte  och bakom oss 
höjde sig vattennivån. Då kunde vi 
inte fortsätta längre utan tog skydd i 
en cementfabrik. Till sist kom vattnet 
med en sådan fart att jag inte kunde 
stå och hålla balansen, så mina 
bröder var tvungna att hjälpa mig att 
stå upp. Vi såg sedan den förödelse 
den andra vågen hade orsakat; det 
var otroligt, den hade t o m över-
svämmat en flod så att bron över den 
låg under vatten. 
Tsunamin har lärt mig många saker. 
Genom Guds kärlek ger vi hjälp åt 

Vi bad Raja 
Wijekoon berätta om 
några av de 
människor som fått 
hjälp till ett nytt liv på 
New Life Center. Så 
här berättar han:  

Chandrasena Peiris, 
är från Kirillapon  
Colombo. Han har 
använt droger och 
alkohol i 20 år. När han kom till New Life Center 
var han en olycklig och utstött mentalpatient. 
Under de sju år han stannat i tjänst vid New Life 
Center,  har han gått bibelskola och är nu 
filosofie Dr. i teologi. 
Chandrasena Peiris är nu andlig ledare i byn 
Nagoda, och fortsätter att tjäna Herren 
tillsammans med sin hustru Latha, som även 
hon varit slav under nakotikan. Herren använder 
dem mäktigt och de får vara till stor hjälp för 
många. 

offren. Gud talade speciellt till mig 
när vi hade sett många döda 
barnkroppar och jag slogs av tanken 
”tänk om dessa barn var våra”. Vi 
startade då ett projekt som vi kallade 
”Våra barn”!  Målet var att hjälpa 
barn att komma över traumat efter 
Tsunami och att genom barnen nå 
föräldrarna, samhället, byn, staden 
och landet. Hittills har vi inte bett 
någon annan än Gud om hjälp och 
han har genom sin vishet givit oss 
allt och också en god plan att sprida 
dessa gåvor.

Om någon ber oss har vi en plan att 
ge till människorna vad Gud har givit 
oss. I vår verksamhet har ingen 
betalt. Gud har behållit oss som sina 
vittnen. Vi veknar inför Gud. Genom 
oss har han välsignat många 
människor. Vi själva kräver ingen-
ting, vi kan arbeta utan mat, utan 
sömn, vi kan omfamna dem i Jesu 
namn. Vi behöver mycket för vår 
verksamhet, men inte för våra 
personliga behov.

Jag har förtröstan att Gud kommer 
att förse oss med allt vi behöver, och 
jag är tacksam att han har talat till er 
och gläds över era böner och er 
omtanke.
Må Gud vara med er! 
Raja Wijekoon / För de nödställda

Översatt från engelskan av 
Margareta Sandberg

Jayalath 
Bandara, 
från 
Kollonawa, 
har använt 
heroin i 18 år 
och suttit i 
fängelse för 
droger. 
Sedan han 
kom till New 
Life Center har han varit “ren” i fem år. 
Hans planer är att stanna kvar i tjänst 
och vandra vidare med Herren. Han är 
ogift och jobbar  som fastighetsskö-
tare. Hans lön är 225 kr/mån. 
Raja Wijekoon berättade om många 
som blivit räddade undan drogerna. 
När man läser hur dessa utslagna 
människor fått livet tillbaka på detta 
hem,  förstår man varför behandlings-
hemmet flera gånger utsetts till bästa 
organisation på Sri Lanka.  

Den medicinen de serverar och 
som uppenbarligen är effektiv är 
inget annat än Bibelns 
kärleksbudskap. Om att alla är 
accepterade av både Gud och 
människor, hur eländiga de än kan 
vara  när de kommer till behand-
lingshemmet. Man har inget krav 
att bli troende för att få behandling, 
men de flesta blir berörda av den 
kärlek de möter. 

De som blivit befriade från 
drogberoendet, arbetar nu för att 
hjälpa andra, vare sig det 
handlar om drogmissbruk eller 
att hjälpa de som förlorat allt 
genom Tsunamins dödsvåg. 
Det har varit en glädje att kunna 
ge dessa människor resurser att 
hjälpa de lidande Tsunami 
offren.  Allan Widarsson



8

Även om det är en helt vanlig lördag är 
det liv och rörelse vid NorstaDepån. 
Många säckar och kartonger bärs in i 
lokalen för att sorteras upp i säckar. Det 
blir Herr, Dam, Tonår, Barn och Baby. 
Kläder som ska vidare till de fattiga i öst. 
Nästa last planeras gå till Daugavpils i 
Lettland troligen i april. 
Det är i huvudsak bra och rejäla kläder 
som vi får ta emot. Vi ser en betydande 
kvalitetsökning efter att vi började ta 
emot fraktbidrag. Tidigare kunde man 
faktiskt få säckar som hellre skulle gått 
till sopstation. Troligen gör man en bättre 
sortering när man ska betala för 
transporten. Men överlag är våra kläder i  
mycket bra skick. 
Det är ju för att vi inte säljer några kläder 
som vi stället måste få fraktbidrag. 

Behovet är fortfarande stort, och vi 
fortsätter att leverera  tillsammans med 
de övriga lokala organisationerna.
Tidigare, när vi hade “öppet hus” fick vi 
in väldigt mycket kläder, men problemen 
kom när det var dags för leverans. Hur 
skulle vi få fram pengar till transporten? 
Idag kan vi glatt konstatera att när vi har 
800-1000  säckar i lager, så har vi även 
pengar till transporten. Därför vågar vi 
idag lova att allt kommer fram till de 
människor som verkligen behöver hjälp. 

Sigrid Nilsson-Grönberg, en av dagens  loppis-
besökare, tittar igenom våra nära 100 hyllmeter 
med loppisprylar för att se om det finns något 
intressant. Hon har dock en förkärlek till dockor, 
och man kan se glädjen över att hon inte behöver 
gå hem lottlös. Foto Allan Widarsson

Arnold Norberg, som var ansvarig för dagens tjänstgöring, synar noga att dragkedjor 
och knapppar är okej. Vi vill inte skicka något som inte är användbart. Plaggen vi 
levererar ska vara i sånt skick, att man kan stå där öga mot öga med mottagaren och 
känna att man med gott samvete kan säga:  den här ska du få av mig.

Foto Allan Widarsson

 

Loppisprylar och mindre möbler

När du får grejer över, eller när du helt enkelt tröttnat på dem 
kan du lämna dom till vår loppisbutik. Där de kan komma till 
användning igen. Vi tar emot prylar och mindre möbler, som 
kan säljas och omsättas till pengar. Pengar som sen kan 
användas för transporter eller till mat för de fattiga. 

En lördag på Norsta Depån
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Carl-Axel Skoglund, Sörforsa, tittar 
noga igenom hyllorna. 
Här kan man kanske hitta den där kaf-
fekoppen som saknas för att servisen 
ska bli komplett.  Efter en hel del fynd 
av olika slag, gick Carl-Axel hem med 
en brandbil under armen. Den kom-
mer att passa bra åt barnbarnet, 
säger Carl-Axel.        Foto Allan Widarsson

Ove Händen kom till NorstaDepån 
med  fullastad bil. Det var många 
kartonger med kläder till de fattiga. 
Han tycker att det känns bra att kunna 
hjälpa till.                    Foto Allan Widarsson

Om du bor i närheten  
Hudiksvall...

...Och dessutom har lite tid över 
och känner att du vill göra nåt 
nyttigt?  Då är du välkommen att 
hjälpa oss med mottagningen i 
Norsta.  Arbetet gäller i första hand 
att ta emot kläder och fraktbidrag. 

Ring gärna 0650-560107 Astrid 
Widarsson för att boka några 
timmar på en torsdag eller lördag. 

Du kan även boka ditt arbetspass  v 
på www.htli.org efter att du varit i 
kontakt med oss för att bli 
registrerad som personal och fått 
ditt användar- ID och lösenord.  

epost info@htli.org

Hos oss gör du alltid 
en bra sport-affär!

Tel. Hudiksvall 0650-17505

Hudiksvall
Din färskvarubutik
Öppet 08:00-21:00

Välkommen!

SVEDMAN FÖRSÄLJNING AB

Här ska Klas ha nåt ..... 
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Nu har vi lärt känna varandra. Vi har arbetat 
tillsammans en tid. Och vi känner samma kärlek 
till de människor som lider nöd. Nu känner vi att 
det är dags att slå ihop våra arbetsgrupper. 
Vi gör nu gemensam sak för att hjälpa de fattiga. 
Detta tror vi ger oss större styrka och mera 
resurser i vår organsation. Men ingenting blir 
förändrat för de människor vi hjälper. Våra 
respektive projekt i Lettland och Rumänien 
fortsätter som förut. 
Birgitta Norberg har jobbat för att ge mat till de 
hemlösa och hungriga i Lettland. Det kommer 
hon att fortsätta med. Hjälp Till Liv International 
fortsätter med den omfattande fadderverksam-
heten och att hjälpa  rumänerna i de projekt de 
önskar. 

Vår klädhantering är nu gemensam vid 
NorstaDepån, och hjälptransporter samordnas till 
Lettland både för Daugapils, där Birgittas 
medarbetare jobbar och för Riga, där Hjälp Till Liv 
International har medarbetare.   
Sammanslagningen ger stora fördelar i beman-
ning och resurs. Det kommer ofta tillfällen där det 
behövs många händer och starka armar och 
tillsammans blir vi flera som kan hjälpa till. 
  
Vi tror att detta samarbete ger en bättre framtida 
säkerhet för  våra projekt.  När fler frivilliga krafter 
kan komma in i arbetet med de olika projekten 
och få tillfälle att sätta sig in i våra visioner och 
förtusättningar för att hjälpa de fattiga.  

Fokets Hus i Hudiksvall  fredag den 21 april kl 19.30
     Medverkande: Röstmix, Ulrika Beijer, Håkan Persson m.fl.

   till förmån för Barnen i Lettland!
Förköp: Kiosken Guldsmeden.      Biljettpris 120:-

Övriga biljetter säljs vid entrén från kl. 18:30.

 Ansvarig arrangör: Birgitta Norberg medarrangör SENSUS

Birgitta Norberg, har se-
dan slutet av 1997 varit en 
eldsjäl och kämpat för att 
hjälpa de fattiga barnen i 
Lettland . 

Hjälp till Liv International blir 
den gemensamma platt-
formen för våra framtida 
projket i både Lettland och 
Rumänien..   

Allan Widarsson, 
ordförande i Hjälp till liv 
International, har varit 
verksam i organisationen 
sedan starten 1992.

 

Folkets Hus i Hudiksvall den 6 oktober 2006
Galan anordnas till förmån för fadderverksamheten i Rumänien

Mer information i nästa nummer.
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Bernt Ångman 
Tel/Fax: 0651/22273 Mobil: 070/3854451   

 e-post bernt.angman@gmail.com
http://www.dogbed.dinstudio.se

DogBed

  Du behöver inte så 
  mycket
  - bara det bästa

zafi
Storg. 30 Hudiksvall
Tel. 0650-14040

HUDIKSVALLHUDIKSVALLSSOLSKYDD
PERSIENNER

MARKISER

Butik kl. 16.00–17.00                  www.hudiksvallssolskydd.se

Kolonivägen 18, Hudiksvall
0650–104 54, 070–310 79 98

Specialist på:  antiklister, innerpaneler,  profiler från 
1800 talet samt golvträ. Allt i norrlänsk kvalitetsfura.

Mikael Helmersson S.Veckebo 122, 820 42 Korskrogen 
Tel. 0651-223 88, 223 44 (fax). Mobil 070-562 90 79. 
Www.veckebosag.se       e-post mikael@veckebosag.se

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

Levereras i block, lätt att montera
 0651-22444, 070-2078800
   www.berggrensstugor.se

 

Vi stöder Hjälp Till Liv International i Hudiksvall

Denna annons kostar 250 kr
Pris för 88x32mm, 250kr totalt. 
Pris för 88x68mm  500kr totalt.

Ingen moms tillkommer!
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I Hudiksvall
Hantverksutställning 

med försäljning

Kålhagsgatan 1B

Öppet: Tisd - Fre. 12.00-17.00

VÄLKOMMEN!
Tel. 0650-15556, 0706410009

Övrig tid mot bokning.

Stensmen

Om Du vill hjälpa någon, men 
inte vill 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 just nu har 
vi många barn på listan som väntar på fadder.  
När din gåva gått ut till ett barn, kan du via 
Internet se vem som fått dina pengar. 

Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat
Söker du Blommor & Arrangemang?

Stilrent eller det lite Ovanliga.
Eller kanske nått traditionellt.

Kom in så ska vi försöka hjälpa dig att hitta det 
just du söker för det rätta tillfället och stället. 

När det gäller: PERSIENNER och MARKISER

0651-22219,       070-2078800
 

Vi stöder Hjälp Till Liv International Hudiksvall

Har din gåva fördelats ut till tio barn så kan du 
se vilka de är, vad de heter och deras hem-
situation.  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 Rumänien.  Endast 5% 
används till bensin för de som åker ut i 
byarna, resten 95% blir till mat för de fattiga. 

Din hjälp Räddar Liv!
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Klipp ur eller kopiera din lösning: 
Skicka svaret före den 15 maj 2006 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De fyra först öppnade svaren med rätt lösning 
belönas med två Triss-lotter var. 
 

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

Namn:   ____________________________ 
 

Adress: ____________________________ 
 

             ____________________________ 
 

 Telefon : ___________________________ 

Lycka till!
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Intäkter

fadder

28%

övrigt

28%

Norsta

15%

Barnens hus

24%

Kollekter

5%

fadder

övrigt

Norsta

Barnens hus

Kollekter

Kontanta intäkter 

fadder 153000
övrigt 154000
Norsta 81000
Barnens hus 133000
Kollekter 26000

Totalt 550000

Kostnader

Projekt

67%

övrigt

4%

Information

13%

Transporter

16%

Transporter

Information

övrigt

Projekt

F adderverksamheten

bar n

67%

studenter

16%

äl dr e

9%

pot

7%

j ul gåva

1%

bar n

studenter

äl dr e

pot

j ul gåva

Fadderversksamheten

barn 103191
studenter 24186
äldre 14197
pot 10404
julgåva 1500

Totalt 153000

Verksamhetsberättelse för 
Hjälp Till Liv International  år 2005

Även detta år har vår kärnverksamhet varit fadderarbetet i 
Rumänien. Under året har 8 nya familjer med c:a 25  barn till-
kommit i fadderverksamheten och uppgick vid årsskiftet till 
166 registrerade hjälpmottagare.
Några har fått tillfällig hjälp, medan c:a 120 barn/personer har 
fått hjälp och besök av våra medarbetare varje månad. Vi kan 
glädja oss åt mycket positiva rapporeter från Rumänien, om 
familjer som fått synbart  bättre levnadsförhållanden. Den 
egna initiativkraften har hos flera familjer ökat, när man fått 
hjälp med mat m.m. och varje egen ansträngning i stället 
kunnat användas för att höja familjens levnadsstandard.   
Under 2005 har den Rumänska underorganisationen blivit 
klar och bär namnet Help To Life Romania. Denna organi-
sation är nu huvudansvarig för verksamheten med 
fadderbarnen I Rumänien.
En annan aktivitet, som krävt stora resurser både vad gäller 
pengar och arbetskraft, har varit att färdigställa Barnens Hus i 
Reghin. Mycket energi har lags ned i kontakten med företag 
för att få sponsring för nödvändigt material till Barnens Hus. 
Vi kan summera värdet av det sponsrade materialet till c:a 
550.000 kr. Värdet av det arbete vi utfört på Barnens Hus 
under året beräknas till c:a 300.000kr. Våra egna kontanta 
utlägg för Barnens Hus uppgick under året till c:a 75.000 kr. 

I mitten på februari gjordes den första resan till Reghin för att 
montera akustiktak i Barnes Hus samt förbereda för Broman-
elevernas ankomst i april.
I början av april gick årets första resa med Bromangymnasiet 
till Reghin för att arbeta vidare på Barnens Hus. Det var totalt 
24 personer med på denna resa och arbetet genomfördes 
helt planenligt och det återstående arbetet med El och VVS 
installationer kunde färdigställas.
I mitten på juli månad fanns fem personer på plats i Reghin, 
varvid innertaken kunde färdigställas. 
I november reste fem hantverkare ner till Reghin för att 
utföra de sista momenten vid inredningsarbetet. Med i baga-
get fanns även ett trettiotal julpaket från fadderfamiljer i 
Sverige avsedd att göra julen lite gladare för fadderbarnen. 
Sammanfattningsvis kan vi beräkna att värdet av material och 
arbete för våra insatser för Barnens Hus under åren 2004-
2005 uppgått till c:a 1.9 milj. kronor.
Även detta år inbjöd vi till julkonsert på Ingsta kapell. Det var 
en mycket välbesökt samling med mer än 100 besökare, och 
med mycket sång och musik. Nettot blev c:a 8000kr. 
I november genomfördes en lyckad faddergala i Baptist-
kyrkan Hudiksvall.  Ett 25 tal frivilliga artister deltog i ett 
mycket omväxlande program av hög kvalitet. Nettot uppgick 
till 13.000kr.
Under 2005 har vi fått möjlighet att ge ut vår information om 
arbetet i form av tidningen NyhetsForum. Tidningen har rönt 
mycket stor uppskattning och har distribuerats till många 
hushåll i Hudiksvall samt övriga stödmedlemmar i Sverige. 
Tidningen har getts ut i 3 upplagor under året.  Kostnaden har 
kunnat hållas mycket låg tack vare vår tryckerikontakt i 
Lettland.
Arbetet vid HTLND (Hjälp Till Liv NorstaDepån) , med att 
bygga om och reparera lokalerna, har fortgått under året. Den 
drivande kraften i detta har varit Bernt Berggren. Ett mycket 
välbesökt invigningsmöte hölls den 9 april, då Rogsta 
Baptistförsamling fick säga farväl till sitt gamla kapell och 
Hjälp Till Liv International samtidigt kunde säga välkommen 
till NorstaDepån. 
Vi har infört fasta tider för öppethållning för klädmottagningen 
och även ordnat med viss loppisverksamhet. Vi har dessutom 
infört krav från allmänheten om att lämna ett fraktbidrag för 
de kläder som avlämnas för transport till öst. Under året har 
det inkommit c:a 80.000kr till NorstaKassan  fördelat på 
53,000kr för fraktbidrag och 27,000kr från försäljning. Detta 
har gett helt nya ekonominska möjligheter för att leverera 
materialet till Öst. När det blivit fullt på lagret har det alltid 
funnits pengar till de numera allt dyrare transportkostnaderna.

Under 2005 har vi, delvis tillsammans med andra lokala 
organisationer, levererat c:a 72 ton kläder och material  till ett 
värde av 2,5 miljoner kronor. Mottagare har varit Lettland, 
Rumänien och Irak (Kurdistan). 
Under 2005 har vi haft sex allmänna  möten / informations 
tillfällen, där vi kunnat berätta om vår verksamhet. De flesta 
nya faddrar har tillkommit genom dessa samlingar. Dock har 
flera faddrar tillkommit genom vår information på Internet.
Under året har vi även arbetat med förbättra de administrativa 
rutinerna i enlighet med revisorernas förslag. 

Kostnader

Transporter 76400
Information 63000
övrigt 20500
Projekt 325000

Totalt 485000

Av fadderveksamhetens pengar går 100% 
till Rumänien. Utbetalningarn till familjerna 
är dock  inte nte lika som inbelda medel för 
varje period. En del faddrar  betalat  årsvis 
och dessa pengar ligger kvar på kontot tills 
de delas ut månadsvis.  

Resultat totaltAdmin

1%
Kontanter

18%

Material
79%

Information

2%

Kontanter

Material

Information

Admin

Resultat totalt

Kontanter 550000
Material 2500000
Information 63000
Admin 20500

Kostnaden för information utgörs av tryck 
och distributionen av NyhetsForum. Infor-
mationen är ju nödvänding för verksam-
heten och borde väl kunna räknas in i ad-
mnistrationen som i så fall uppgår till 3%.



15

Till Minne Av

Bernt “kalven” Eriksson, Hudiksvall,

har en penningåva  överlämnats till 
Hjälp Till Liv International till förmån 
för arbetet bland de fattiga. 

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar
 

Var och en som betalar 150kr / år får vår 
tidning några gånger per år och stöder 
därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen 
annan lön, än den lön som egentligen är 
mycket mer värd, den glädje vi möter 
när vi kan hjälpa någon.
 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till  
porto och tidningar och resterande 120kr 
till omkostnader i både Rumänien och 
Sverige 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 4400149-3.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Stensö-stugorna vid  lugn havsmiljö 
När du behöver en speciell plats för din 

personliga fest eller en utbildningsdag på jobbet
 

8 stugor med 36 bäddar samt konferensrum 
för 18-50 personer.  Ring för info:  070-2843690 
eller 070-5707721                      www.fritiden.se

HUDIKSVALL   GÄVLE   SANDVIKENNär du ska ut och köra.... 
... ring 0650-31121



Många familjer i Rumänien lever i misär och kan inte 
ge sina barn det mest nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadderprogram kan du bli personligt 
ansvarig för ett barn.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett barn. Du kan ha 
direktkontakt med familjen med brev om du så öns-
kar. Du kan skicka personliga gåvor med oss när vi 
reser. Du får full kontroll på alla dina gåvor. Allt du 
betalar och allt som betalts 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 kan du få 
möjlighet att ge en äldre ett värdig levnad efter ett 
lång strävsamt liv. För c:a 100kr/mån kan livet 
förändras för en äldre person.  

Vi har även fadderprogam som stöder studenter, 
främst unga kvinnor, som vill studera. För många 
duktiga ungdomar finns det  ingen möjlighet att 
studera på grund av den ekonomiska situationen. 
Men utbildning är det bästa botemedlet mot 
fattigdom.  Unga kvinnor är i en farlig situation om 
de inte får jobb. Risk finns för att det 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. 

 

Besök vår hemsida:
 för mer information 

eller ring  / Allan Widarsson
www.htli.org

0650-560107

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 kon-
taktorganisationer  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 bättre liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. 
Vi behöver medhjälpare  för att stärka 
insamlingen av pengar för att utöka hjälp-
insatserna, bl.a. för att kunna skapa syssel-
sättning och arbetstillfällen på hjälp-orterna. Vi 
försöker decentralisera arbetet, så att alla 
medarbetare  kan arbeta helt  utifrån sina egna 
möjligheter. Vi behöver hjälp med 
klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.   
Vi behöver datakunniga administratörer och 
organisatörer med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, 
att skriva brev, reportage och inte minst ge 
information och reklam 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 4400149-3

En sådan utbildning bäddar för att bra jobb. I vårt 
system kan man även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen till t.ex. en student.
 

Ta ett , och varför inte i samma ålder 
som någon i din familj. Om du är mormor eller 
morfar, farmor eller farfar, kan du ge ett fadderbarn 
till dina barnbarn. Det kan bli intressant att utbyta brev 
och kanske besök i framtiden.

Hjälp en  till ett bättre liv.

Hjälp en  att få en god utbildning.

fadderbarn

äldre

student

Pensionärsbostad 2,5x2,5 meter           Foto Attila Toth


