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Trevlig sommar!!

Vi hoppas att sommaren ska 
ge oss en välkommen 
avkoppling från arbete och 
vardagsstress. Så är det ju 
ofta för oss som har ordnade 
jobb.
Men för många i våra 
fattigare länder är som-
maren den jobbigaste 
perioden. Det är då man kan 
få tillfälliga jobb.
Säsongsjobb ofta med 
koppling till jordbruket. 
Fruktplockling eller herde-
jobb. Eller vikariejobb för 
någon annan som ska vara 
ledig.
I Rumänien finns många 
herdar som bor ute dygnet 
runt med sina kor eller får. 
För dessa är sommaren 
ingen avkoppling. De får 
under sommarhalvåret  en 
lön på ca: 1000kr per månad 
för dygnetrunt passning. 
Men resten av året är de 
arbetslösa. Slår man ut 
inkomsten över året blir det 
bara 600kr / månad.  En liten 
men behändig lön som inte 
räcker till någonting. Kravet 
och behovet att göra något 
finns kvar även när man är 
utan arbete. 
Under sommartid möter vi 
därför många Rumäner 
utanför varuhusen här i 
Sverige.  Där sitter de och 
spelar på et dragspel eller 
nåt annat instrument och 
h o p p a s  a t t  d e  r i k a  
svenskarna ska ge dem en 
slant. Men tittar man ner på 
marken och ser vad som 
finns i “pengaburken” ser 
man snart att det räcker nog 
inte ens till ett mål mat. 
Många har komit hit i tron att 
det går bra att tjäna pengar i 
Sverige.. De bor till och med 
på hotell och räknar med att 
åka hem så fort de fått ihop 
lite pengar. Men tyvärr blir 
nog detta bara en dröm för 
många och de får resa hem 
lika fattiga som de var när de 
kom.
Vi svenskar är inte särskilt 
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givmilda mot tiggare.
 Kanske finns det en under-
medveten tanke att det inte 
är bra att ge dem pengar, 
för de köper ändå bara 
sprit.
Men jag är inte säker på att 
vi kan resonera så just nu. 
Rumänien öppnades vid 
årsskiftet mot Europa och 
är nu fullvärdiga med-
lemmar i EU. Med andra 
ord ska de ochså kunna få 
leva under samma villkor 
som vi.  
Av de Rumäner jag träffat i 
Sverige i detta samma-
hang har jag inte sett några 
som varit spritpåverkade. 
Jag tror faktiskt att många 
av dessa kommit hit i ren 
desperation för att kunna 
överleva. Vi har i vårt 
fadderprogram flera fäder 
och även mödrar som 
jobbar tillfälligt utanför 
Rumänien, för att få en 
möjlighet att försörja sin 
familj.  
Jag hoppas att vi kan möta 
dessa människor i Sverige 
med en större respekt för 
de männinskor de är. Trots 
sina dåliga förutsättningar 
är de människor som 
kanske helt enkelt råkat 
födas på  fel plats. Där det 
inte finns samma ekom-
nomiska möjligheter som vi 
är vana med. Och det är 
vår medmänskliga plikt att 
på alla sätt hjälpa dem till 
ett bättre liv. Det minsta vi 
kan göra är att ge lite mer 
av våra egna resurser. Vi 
blir inte utfattiga för att vi 
ger hundring till de fattiga. 
Men för dem är det en 
rikdom. Som att vinna på 
lotto. 
Låt denna sommar blir en 
“dela med dig” sommar. Du 
kommer inte att bli fattigare 
av detta. Men de som får 
blir välsignade.

Allan Widarsson
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Du behövs som 
understödjare till Barnens 

Hus Tabita.

Anmäl dig och bli ”fadder” till 
driften av detta fantastiska 
barnhem som byggts för att ge 
de fattiga barnen en chans till 
ett värdigt liv. 
Behovet är c:a 150.000kr  per 
år till löner, mat, gas, el och 
vatten.

När det blir uppåt 50 barn 
behövs ytterligare 30.000kr  till 
extra personal.

Vår bästa semester!

När jag säger vår bästa semester, 
så tro det mina vänner, därför att det 
är sant!.
Jag och min familj har nu arbetat 
utanför Rumänien i 10 år och vi har 
varje år kommit ti l lbaka på 
semester,  men ingen semester har 
varit lik den sista.
Den här gången vi besökte Reghin 

tillbringade vi den mesta tiden i 
”Tabita” (Barnens Hus). 
Detta var den stora skillnaden!. 
Det var från början vår avsikt att 
ta del av arbetet och hjälpa till 
med matlagning, leka med 
barnen, hjälpa till med läxor, ge 
dem kärlek och mod, städa i 
huset o.s.v.. 
Så vi försökte att förstå deras 
situation och lära känna varje 
barn, att ge dem kärlek och 
kramar. Och det var verkligen 
underbart att lära känna dessa 
barn. 
Vi är överväldigad av tack-
samhet till varje person som har 
medverkat till att förverkliga 
Tabita, och att arbetet nu 
fungerar så bra. 
Fortsätt att stödja denna 
fantastiska verksamhet för 
dessa barn!. 
Våra hjärtan är kvar hos  Tabita 
och vi ser fram emot att komma 
tillbaka så snart som möjligt.

Utu Galaten, / Help To Life 
Espania. 
(Hjälp Till Liv Spanien ) 

Tack till er alla!.

Underhållet är 
viktigt även på nya 
hus. Här får Utu hjälp av 
Horatio för att putsa de 30-tal 
fönstren på byggnaden.   
Byggnaden invigdes sommaren 
2006 efter 10 års byggande med 
engagemang från flera håll. Hjälp 
Till Liv (Uppsala) uppförde stom-
men och slutarbetet utfördes 
2004-2005 av elever från 
Bromangymnasiet i Hudiksvall 
och Hjälp till Liv International.   

Familjen Galatan, Adrian, Rut och 
Utu som numera bor i Spanien, är 
ledere för vår systerorganistion som 
bär namnet Help To Life Spain. 
(HTLES)
Organisationen är registrerad och 
målssättningen med deras helt 
ideella arbete är i första hand att 
samla medel för  driften av Tabita. 
Deras huvudaktivitet är konserter i 
olika sammanhang.

Här i den vackra entrén sitter några av barnen på Tabita. Lyckliga 
över att få en plats att leva på. En plats att möta kärlek och omsorg. 
Glädjen är stor!

Foto Utu Galatan

Foto Utu Galatan

Foto Utu Galatan



Uppförande av lägergård och 
rekreationscenter i Lettland

Ca: 30 km från Daugavpils, nära 
Vitryska gränsen, planeras nu en 
lägergård som skall vara öppen för 
alla. Det finns stora behov av 
sommaraktivititer för ungdomar i 
detta område som är ett av 
Lettlands fattigaste. Detta projekt 
är tänkt att möta en del av det 
behovet. Här ska det byggas 
stugor och logement för läger-
verksamhet  men även ge 
rekreationsmöjligheter för familjer 
och enskilda.

Här ska  ingen behöva backa för 
att man inte har råd att ta in. Det 
ska vara en verklig oas för 
livströtta och slitna människor men 

även för unga som saknar 
meningen med livet. Området 
ligger mycket vackert vid en sjö 
med sandstrand.
Lägerverksamheten ska förhopp-
ningsvis förebygga brott och 
prostitution och ungdomar ska 
ges ett  bra alternativ t i l l  
sysselsättning under lediga 
veckor på sommaren.

Det planeras 10 stugor nära 
stranden med 14 bäddar i varje 
stuga.
I de skisser som föreliger idag 
finns logement som rymmer 120 
bäddar med våningssängar. 
Dessutom finns 80 bäddar i 
dubbelrum med wc och dusch. 
Tanken är att dessa rum skall 
kunna uthyras till gäster som kan 

betala för sig och på så vis ge 
gården in täkter  t i l l  d r i f t -
kostnaderna  
På gården planeras således 
totalt 340 bäddar. 
Ett imponerande projekt i Latgale 
området, där denna lägergård 
byggs och som verkligen är i 
behov av en plats för ungdoms-
aktiviteter. 
Detta är ett större projekt som 
stöttas av flera organisationer 
och församlingar. Någon färdig 
budget kan inte presenteras 
ännu beroende på att så många 
faktorer spelar in. Dels är 
kostnaden för framdragning av el 
till området mycket osäker och 
dels är det ännu okänt hur mycket 
arbete som kan utföras på ideell 
väg. 
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Vi undersöker nu om det vi kan 
få hjälp av elever från bygg-
programmet på Broman-
gymnasiet i Hudiksvall.
 Sådana insatser kan komma 
att påverka totalkostnaden 
avsevärt. Men projektgruppen 
är helt  klar på att det handlar 
om ett flermiljonprojekt.
 Området är beläget i ett 
skogsområde ca: 4 km från 
närmaste samhälle och har 
inköpts av församlingen i 
Daugavpils. 
Att Hjälp Till Liv International 

involverats i detta projekt beror 
på att församlingen även driver 
den dagliga matutskänkningen 
till gatubarn och hemlösa som vi 
har ansvar för  i Daugavpils . 
Så fort tillståndet från myndig-
heterna är klara, som vi hoppas 
sker under våren 2007, på-
börjas avverkning av skogen, så 
att det planerade sommarlägret 
i tält kan genomföras. 
Arbetet beräknas komma igång 
på allvar hösten 2007 och sker 
sedan i den takt finansieringen 
tillåter. Målet är dock att lägret 

Här finns utrymme för större 
donationer. 
Du som av någon anledning 
förfogar över ett större kapital 
har här ett tillfälle att omsätta 
pengarna till något som består i 
framtiden. Anläggningen blir 
till välsignelse för många 
fattiga människor en lång tid 
framöver, även när vi som idag 
är med att planera detta inte 
längre finns kvar.

AUDIO VIDEO
Vi fixar det digitala hemmet

sommaren 2008 har r ik t iga 
logement. 

OVE’S • Centrumhuset   Edsbyn• Tel 0271 - 201 90

STOR SORTERING
SKOR, STÖVLAR

Barn, Dam, Herr

 

STOR SORTERING
SKOR, STÖVLAR

Barn, Dam, Herr

Landsbygdsbutiken med 
det stora sortimentet. 

 Väkommen till

Kjell’s 
Cykel &  Motor

Nyhemkommet:

Rollatorer 
med stora eller små hjul

 

Välkommen in att se och prova!

Långatan 34 Edsbyn •     Tel 0271-20066
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SVÅGADALEN i mars 2007

Fredagen den 23 mars tilldrog sig 
en stor underhållande händelse på 
Svågagården som de som var där 
inte kan glömma. 
Den här kvällen hade i första hand 
två damer i bygden anordnat och 
inbjudit till en musik & sångkväll 
med artister från när &fjärran.
Behållningen av kvällen hade de två 
damerna Svea Edström och Birgitta 
Nilsson bestämt skulle gå till 
gatubarnen i Lettland, ett arran-
gemang som tilltalat dem efter ett 
antal besök på galor i Hudiksvall. 
”Kan dom, kan vi ”var deras 
bestämda tanke när idén kom. Och 
så blev det. De drog igång 
tillsammans med flera medhjälpare 
från bygden.
Birgitta Nilson, en av initiativ-
tagarna, hälsade den stora publiken 
välkommen och passade på att 
påminna varje bybo om vikten av att 
på olika sätt ställa upp för bygden i 
dessa tider av hot om indragningar 
och därmed förmodad befolknings-
minskning. Vi måste arbeta för att 
barnfamiljer vill flytta in för att vi 
exempelvis ”med näbbar och klor” 
ska bevara skolan. Vi måste med 
andra ord få till en levande bygd där 
alla skall trivas och ha det bra. 
Denna kväll har vi sett som ett av 

flera sätt att samla 
folk till något som 
vi gemensamt 
kan hjälpa till 
med, denna gång 
att understödja 
människor i nöd i 
vår omedelbara 
närhet.

M u s i k k v ä l l e n  
som drog 135 
betalande hade 
ett synnerligen 
omväxlande pro-
gram, helt i allas 
smakriktning bå-
de musikaliskt 
som i upplägg.
Här deltog artis-
ter allt ifrån 90 år 
till barn på 9-15 
år, totalt ca. 30 
m e d v e r k a n d e  
f ö ru tom l j ud - t ekn i ke r,  
vaktmästare och övriga 
viktiga kuggar som fanns i 
bakgrunden. 
Som inledning av kvällen sjöng 
Caroline Skoogh ” Älska mig för 
den du är”…en perfekt öppning 
utifrån kvällens tema och syfte 
namligen att ”hjälp till de fattiga 

Lettland, vårt grannland i öster 
ochendast  ca 80 mil från 
Bjuråker.
S å n g  o c h  m u s i k g r u p p e n  
”O`happa” med bl a Åke Svalfors 
och den 90-årige fiolinisten 
Manfred ”Maffe” Hedman fortsatte 
kvällen med flera härliga kända 
men även mindre kända låtar. 
Slag i slag och i högt tempo följde 
programpunkter som nästan fick 

Sångruppen Ohappa förstärkt med från vänster; Torbjörn 
Sjöström, och den 90-årige violinisten Manfred ”Maffe” 
Hedman.  

Som inledning av kvällen sjöng Caroline Skoogh ” 
Älska mig för den jag är”…en perfekt öppning utifrån 
kvällens tema och syfte namligen att ”hjälp till de 
fattiga och utslagna” i Daugavpils Lettland

Arnold Norberg

Två skönsjungande barn, Teresia 
Crosson och Alexandra Ougleva  10 
resp. 9 år tog publiken med storm.

Foto Arnold Norberg
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taket på Folkets Hus att lyfta.
Två skönsjungande barn,  
Teresia Crosson och Alexandra 
Ougleva  10 resp. 9 år tog 
publiken med storm varefter 
följde medryckande hurtig musik 
av Mats Skoog och hans 
kompisar Bengt Nordh och Rolf 
Lindberg

”Explosions” dansare visade upp 
sin eminenta konst att i takt och 
ton  genomföra  e t t  an ta l  
dansnummer utifrån ett kristet 
budskap.
Ulla Sundberg med komp av 
Vilgot Scröder på dragspel var 
ytterligare en angenäm bekan-
tskap för publiken med sina glada 
sånger som, bland flera visor, 
handlade om ”Tulpaner från 
Amsterdam” och ” När en stjärna 
från himlen faller”…
”Bernt Nylund med bud-bärare” 
genomförde ett antal sånger 
omväxlande till gitarr och fiol 
samt med hjälp av dragspelare 
Olle Backlund och Stig Berger-
stål  med flera. Bernt avrundade 
kvällen med en andakt.  
I den intilliggande gymnastik-
salen hade damerna i kommittén 
mycket trevligt dukat upp för fika 
under pausen. Det hälsades och 
minglades glatt runt borden och 
glädjen att få samlas  bland 
bekanta och icke bekanta var 
märkbar.
Resultatet blev en i alla delar 
trevlig och underhållande kväll i 

et t  mycket t revl igt  
Folkets Hus,  Svå-
gagården. 
Vi som var där gläds 
över det lyckade arran-
gemanget  och ser  
mycket gärna fram emot 
ett nytt tillfälle. I slutet av 
kvällen informerade 
”Hjälp till Liv Inter-
national”, Hudiksvall om 
de arbeten som gjorts 
sedan 1991 och pågår 
samt de nya projekt som 
under närmaste tiden 
står på aktivitetslistan.
”Birgittahjälpen” för 
gatubarn i Lettland som 
pågått sedan 1998 ingår 
numera som ett gatu-
barnsprojekt inom organi-
sationen Hjälp till Liv Inter-
national, Hudiksvall.
Från ”Birgittahjälpen” och 
Hjälp till Liv International, 
får vi framföra vår beund-
ran och ett stort 

 
Intäkterna från kvällen 
motsvarar nämligen 3 
månader av ett mål mat per 
dag till ca 110 behövande 
fattiga barn och utslagna 
människor.

Arnold Norberg

TACK till 
initiativet och den hjälp 
som vi nu kan förmedla 
till barnen och några 
sjuka utslagna vuxna.

Bernt Nylund med budbärare: från vänster:
 Bernt Nylund,  bas: Mats Bäckström,  sittande 
från vänster med dragspel: Olle Backlund och Stig 
Bergerståhl

Gitarr Bengt Nordh, sång Mats Skog och 
dragspel Rolf Lindberg

I Hudiksvall
Hantverksutställning 

med försäljning

Kålhagsgatan 1B
Smycken, Mineral, Sixten Hällgren

Knivslöjd, Conny Kihlberg

Tenntråd, Eva Kihlberg

Silversmide, Åke Larsson

Öppet: Året runt när vi är hemma
Tel. 0650-15556, 0706410009

Kontaktman för MINERALJAKTEN

VÄLKOMMEN!

Stensme’n
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Den 12.e musikgalan för 
ga tubarnen i  Daugavp i ls ,  
Lettland.

Traditionsenligt genomfördes den 
tolfte galan den 9 mars för 
Lettlands gatubarn på Folkets 
Hus i Hudiksvall en gala som 
denna gång inbringade en 
rekordsumma på 59 tusen kronor. 
Dessa insamlade medel räcker 
”översatt” till ett riktigt mål mat om 
dagen för ca 90 barn och ca 60 
sjuka hemlösa under 6 månader.
Det var ett digert program som 
Ulrika Beijer och Håkan Pers-
son lyckats sammansätta och 
trots avhopp från två magsjuka  

”sydde” Håkan & Ulrika ihop 
några programpunkter, en åtgärd 
som ingen av de ca 300 i publiken 
lade märke till.
Programpunkterna var många 
och det var variation på de 
musikaliska smakriktningarna.
Som programledare var som 
vanligt, det strävsamma paret 
Håkan Persson och Ulrika Beijer

De som allra först anslog tonerna 
för kvällen var även denna gång 
Kristofer Sundmans eminenta 
husband som ”med drag i 
instrumenten”  inledde kvällen.
Publiken fick genast och därefter 
tillfälle att sjunga ut i Lasse 

Berghagens vädjan ”sträck ut 
Din hand… varefter norskan 
Oline Bakkom  fortsatte att med 
elegans och säkerhet på fiol 
genomföra två medryckande 
låtar.
Vi alla vet att i Hudiksvall med 
omnejd finns ett antal sång & 
musikbegåvningar och denna 
kväll hade inget undantag.
Ulrikas elev Josefin Johans-
son framförde med stor säker-
het och med komp av Kristofers 
Sundmans kvartett- bl a  Lisa 
Ekdahls ”Vem vet…” och ”Tomas 
Dilevas  ”Vad är frihet”… 
”Höga nöjet”, en kvartett drag-
spelare samt basist från 
Hudiksvall och Nordanstig  var 
nästa gäng att på ett med-
ryckande sätt låta publiken njuta 
av dragspelsmusik. 
I Tessans frånvaro genomförde 
Danny Norin från Bjuråker ett 
tillsammans med bl a Oline 
Bakkom bejublat uppträdande 
där publiken på ett lekfullt sätt 
också fick delta.

Kvällens överraskning blev 
under alla förhållande de fem 
ungdomar från Helge Stars 
frit idsgård i  Gävle  som 
framförde låtar som represen-
terats i Idoltävlan. Trots lång färd 
upp till Hudiksvall och inget 

Krisofer Sundmans Kapell, Kristofer Sundman 
piano Johan Timan på bas och Martin Berger  på 
saxofon 

Ulrica Beijer, Josefin Johansson, Ylva och Micke 
Olofsson 

Nordanstigs manskör



alla de som medverkade under 
kvällen på scenen såväl som på 
café och i garderob. Sponsorerna 
inte att glömma. Utan dessa har 
inte galan kunnat genomföras.

Utan effektfullt ljud ingen musik 
och sång. I det sammanhanget 
såg vår ljudtekniker P O Larsson 
från Marma till att allt fungerade.

Arnold Norberg

soundcheck p.g.a. t idsbrist 
genomförde respektive ungdom 
var sitt nummer med singback-
bakgrund. Deras inspire-rande 
fritidsledare presenterade låtarna 
liksom varje sångare samt deltog 
själv som ”hjälpsångare”.
Fina prestationer av dessa ung-
domar från Gävle som vi vill 
minnas från kvällen.

Nordanstigs manskör med 30 
medlemmar avslutade första delen 
och den andra delen av prog-
rammet  med några mäktiga 
sånger och med Ulrika Beijer som 
solist. Utan överdrift kändes det 
som om taket skulle lyftas med 
dessa mäktiga mansröster och 
med eget komp.

Andra delen av kvällen genom-
fördes med ytterligare aktörer där 
Ylva och Micke Olofsson   
framförde tre låtar också de på ett 
imponerande och proffsigt sätt.

Maja Lena och Pelle Swing, 
Norrbo sjöng gamla läsarsånger 
och Maja-Lena avslutade dess-
utom kvällen med en tankvärd 
andaktsstund. Ulrika Beijer sjöng 
vidare som avslutning Birgittas 
önskesång ”Ditt helga namn”… 

Som en definitiv avslutning på en 
lyckad och något omtumlande 
helafton avslutades det hela med 
att alla på scen och publiken 
sjöng ”Alleluja” och ”Sträck ut Din 
hand..”
Bland det som vi som arrangör 
också minns av kvällen var de i 
publiken som var med för första 
gången och som närmast lyriskt 
tackade för en verklig menings-
full HELKVÄLL med underbar 
och varierande sång & musik.
För allt det här, återigen ett stort 
TACK till Ulrika & Håkan liksom . 

9

Alla har en favoritfärg- vi har alla!
Långgatan 35 Edsbyn
Tel 0271-210 15, 200 44 
Mobil 070-539 00 44, Fax 0271-205 00

Från vänster på bas:Joahannes Berndalen, fiol Oline Bakkom, 
solist Danny Norin och kompgitarr. 
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Larisa är en beudransvärd kvinna. 
Hon är uppvuxen i ett hem där 
pappa var militär. Kanske är det 
därför som hon kan lyda order.
Larisa arbetar som pastor i en liten 
församling på 30 medlemmar.
Under vintermånaderna 2007 har vi 
från Hjälp Till Liv international  
skickat ca. 20 ton material till 
Gulbene i nordöstra Lettland. Det är 
endast några få mil till den ryska 
gränsen. I staden Gullbene bor ca: 
15.000 människor.    Leveranserna 
till Gulbene var ett svar på det 
nödrop som Larisa utryckte i ett 
brev till oss. Hon ville hjälpa sitt folk 
man hade inget att hjälpa med. På 
hennes begäran sände vi många 
ton med käder och 100-tal rullstolar 
och rullatorer. Även ett 30-tal 
datorer blev till glädje för ungdomar 
som annars aldrig skulle kunna få 
en dator. 
I början av mars besökte jag 
Gulbene tillsammans med Nikolaj 
Shevshuk, vår medarbetare i 
Lettland, för att se hur det gått med 
alla de ton vi levererat. 
Vi gör  ibland sådana här kontroll-
resor för att se vad som händer med 
det material vi skickar. 
Vi kom oanmälda sent på en 

fredagskväll och fick finna oss i att 
det inte fanns någon som kunde 
hysa in oss för en natt. Vi 
hänvisades därför till stadens hotell 
för en natts vila. 
Dagen efter blev en fantastisk 
upplevelse för oss. Vi häpnade över 
Larisas entusiasm inför de arbets 
uppgifter som låg framför i hennes   
planering. 
Vi visades in i den lokal de använder 
som kyrka. Det var kallt därför att  
centralvärme saknas. Inför sina 
samlingar tänder de en gasol-
värmare och får en någorlunda 
temperatur för att kunna sitt ned 
någon timme. 
Larisa berättar att de köpt ett hus 
som de ska inreda för att få en egen 
samlinglokal och även lokaler för att 
ta hand om de gatubarn som finns 
där omkring. Att kunna ge dem 
trygghet och ett mål mat om dagen. 
När vi gått ut för att se det nya huset 
frågar vi spontant om det verkligen 
är rätt ställe att bygga på för att nå 
folket med kyrkans budskap. Svaret 
kom utan minsta eftertanke: 
- Det är här barnen finns som 
behöver hjälp!. 
Vi blir helt tagna av den inspiration 
och kärlek hon utstrålade när hon 

berättaade vad hon vill göra  för 
dessa “gatubarn” .
Begreppet gatubarn måste kanske 
förklaras i detta fall. Man tänker 
genast på barn som lever  i kloaker 
och trappuppgångar. De här 
barnen har visserligen en adress 
att gå till för att sova, men det är 
likväl inget hem där barnen kan få 
den trygghet och kärlek de behöver 
för att uvecklas till “normala” barn. 
De tillbringar det mesta av sin tid på 
gatan.  Ofta är hemmen gravt 
alkoholiserade och inte´heller 
sällan sitter pappa eller mamma i 
fängelse. De saknar helt enkelt en 
värdig hemmlijö.  

Nikolaj berättar om en 7-årig pojke 
vars pappa satt i fängelse. Han 
hade klättrat upp och gömt sig på 
en garderob i sovrummet när hans 
mamma skulle få besök. Därifrån 
kunda han bevittna hur hans 
mamma att blev sexuellt utnyttjad 
av flera män medan spriten 
flödade.    
Man frågar sig vilken sorts 
människor dessa barn ska ut-
vecklas till? 
Det är dessa barn Larisa vill ge 
ett andra hem med helt andra 
värderingar. 

Från Mednevo kom Imants Kaluga 
för att träffa oss. Han är hand-
ikappad p.g.a. en ryggskada men 
driver ett handikappcenter för att ge 
andra de handikappade bättre 
förutsätt-ningar.  Han hade rest 8 
mil för att få  tacka oss för de 
rullstolar och rullatorer vi levererat 
t i l l  dem. Det hus som de 
handikappade disponerar för sina 
aktiviteter har två våningar, men de 
saknar hiss till andra våningen. 
Han frågade därför om vi kan hjälpa 

Utsikten från andra våningen på huset som Larisa nu vill rusta för att 
hennes kyrka ska kunna ta hand om de 50--100 barn gatubarn som 
finns i detta område. Bostäderna är slitna och nedgånga och  hyrorna 
är troligen lägre än i stadens centrum. Det är väl därför som fattiga 
och utstötta familjer tvingas bo i detta område. 
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till med en hisst. Vi lovade 
undersöka saken. Så du som 
vet var det finns en över-
bliven plattformshiss för två 
plan, hör av dig. 
Innan Nikolaj och jag skulle 
bryta upp för att åka till färjan 
dök det upp två damer från 
socialförvaltningen. De ville 
absolut träffa oss för att tacka 
för kläderna som Larisa 
förmedlat till dem. De visade 
några tidningsurklipp där 
kommunen offentligt tackade 
Larisas församling för den hjälp 
som vår hjälpsändning gett till 
många fattiga människor.  
Vi har lovat att hjälpa till att få 
fram byggmaterial till huset. 
Det gäller fönster, dörrar, 
elkablar, vedpanna och övrigt 
som behövas för att göra 
huset beboeligt. 
När Larisa kände Guds man-ing 
att hjälpa de fattiga i områ-det, 
ifrågasatte hon inte detta. 

Larisa har insett att strids-
ledningen, i kriget mot det 
onda i samhället, har bättre 
koll på läget än hon själv. Hon 
vet att en av församlingens 
viktigaste uppgifter är att 
hjälpa de fattiga.

Om du vill göra en personlig 
insats och kan använda 
hammare och spik är du 
välkommen att höra av dig. Vi 
planerar att arbetsresa till 
Gullbene, innan höstkylan slår 
till,  för  att hjälpa till med 
slutförandet.
 
Vi inser att det är bråttom, 
därför att många barn kan få 
men för livet om inte hjälpen 
kommer snart!  

Allan Widarsson

Larisa har ett bra samarbete med socialarbetar-
na i kommunen. Här är Larisa tillsammans med 
från v. Socialchefen Larisa Augstkalne och 
socialarbetare Liga Romanova. De utryckte sin 
stora tacksamhet för den hjälp de fått från oss 
genom Larisa. För oss var det mycket glädjande 
att se hur vårt arbete med klädsortering och 
tranporter verkligen gett resultat och att hjälpen 
kommit rätt.   

Huset som ska repareras är en gammal järnvägstation, där all 
metell, värmepanna, element m.m. rivits bort för att säljas. 
Metallskrot ger ju idag en del pengar. Huset är med andra ord helt 
tomt och vi har lovat att hjälpa till med att skaffa material till 
renoveringen. När våra ögon ser ett sånt här hus tycker vi att det 
bästa skulle vara en grävskopa som städade rent och man kunde 
börja på nytt. Men Larisa är optimisk och ser inga problem utan 
räknar med att allt ska gå bra. 

En blick på denna bild från ett av rummen 
talar sitt tydliga sitt spåk;  att huset måste 
helrenoveras!



12

SVEDMAN FÖRSÄLJNING AB

     Vladimirs liv började bra. Han 
hade en bra uppväxt med goda 
föräldrar. Skolan gick bra och även  
militärtjänsten. Han började läsa på 
högskolan men så kom kärleken in i 
bilden och han avbröt studierna för 
att börja arbeta. Men fruns otrohet  
ledde snart till separation. 
Sen kom ensamheten som gjorde 
att han började dricka .
Efter en tid blev han helt alkohol-
beroende och förlorade även 
jobbet. 
Just nu säger han att allt är tomt 
och meningslöst. Han har ingen 
familj, ser ännu ingen framtid och 
upplever ingen mening med livet. 
Men Vladimir berättar att hans 
vänner i kyrkan säger någonting 
helt annat. De säger att det finns 
hopp och tro. Och de kristna 
vännerna hjälper honom att över-
leva. 
Slutligen säger Vladimir: 
- Jag vill tro att Gud har en annan 
framtid för mig.
- Tack alla snälla människor som 
kan älska mig som jag är. 

Nikolaj Shevchuk   
Översatt från ryska av 

Tanja Eriksson 

Vladimir Ivanov, en av de 
utslagna som just börjar få  
hopp om ett bättre liv.

Nikolaj Shevchuk, vår med-
arbetare i Lettland, har interv-
juat några av de utslagna 
männen som besöker deras 
verksamhet och som nu 
börjar få lite ordning på sitt liv.
Under  några nummer fram-
över kommer vi att i korthet 
återge deras livsöden.

Vladimir jobbar här tillsammans 
med några andra “gubbar” som alla 
har ett gemensamt; de har varit 
utslaga alkoholister, men enga-
gemanget från kyrkan får dem att 
sakta  återfå  hoppet. 

Foto Nikolaj Shevchuk
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När du ska ut och köra.... 
... ring 0650-31121

Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Vi hade det stora nöjet att få 
besöka en av våra allra största 
tillskyndare av vår verksamhet 
för fattiga utslagna gatubarn i 
Daugavpils, Lettland. 
Kring en kopp kaffe med dopp 
fick vi en trevlig och givande 
pratstund med Thony och Siv 
Larsson, kända bilhandlare i 
Hudiksvall. Samtalet kom 
givetvis att handla om det 
arbete som ”Birgittahjälpen” 
arbetat med i exakt 10 år och 
där Thony och Siv varit med och 
stöttat på olika sätt. 
Frågor kring den nöd som råder 
på flera håll i  Lettland, 
Rumänien och andra länder 
och dessutom i vår omedelbara 
närhet, stod i fokus för vårt 

samtal. Vi kom in på orätt-visorna i 
världen och där fattiga människor 
inte alltid har ett värdigt liv som vi i 
allmänhet har i Sverige. Vi kom in 
på avsaknad av de sociala nätverk 
som råder i dessa länder och där 
ekonomin och etniska förveck-
lingar är en stor orsak. 
EU- medlemskapet ger knappast 
omedelbar hjälp i de svagas 
situation utan här, som i de flesta 
andra länder, blir de rika rikare och 
de fattiga fattigare. Här existerar 
knappast någon s k mellanklass.
Vår fråga till Thony och Siv  innan 
vi skiljdes: 
Hur kommer det sig att just ni 
bland många andra företagare 
och även enskilda i Hudiksvall 
så generöst stöttat arbetet med 
barnen i Daugavpils under så 

många år?
Svaret kom utan tve-
kan: 
Vi har själva barn och 
känner naturligtvis 
av den anledningen 
speciellt mycket  för 
alla de som har det så 
mycket sämre i vårt 
grannland Lettland. 
En annan viktig orsak 
är att vi vet att det vi 
s k ä n k e r ,  u t a n  
mellanhänder går 
direkt till barnen och 
några utslagna äldre 

några utslagna äldre fattiga 
uteliggare. Pengar som direkt 
förvandlas till ett näringsrikt mål 
mat per dag.
Därför blir det så angeläget och 
viktigt att man gärna vill göra en 
insats i det lokala hjälparbetet för 
dessa svaga.  På senare år har vi 
exempelvis slutat ge julklappar till 
kunder och andra och i stället låter 
vi en summa pengar, som lite extra 
till julen, gå till gatubarnen i Lettland 
genom ”Birgittahjälpen”  . 
För oss som företag är insatsen 
liten men ger stor julglädje för ca 
300 barn. 
 Därför tycker min fru Siv och jag att 
flera av företagen i Hudiksvall ska 
göra detsamma. Min uppmaning 
är: 
Låt julgåvorna ersättas med en 
penninggåva till hjälpverksamhe-
ten i den lokala hjälporganisationen 
”Hjälp till Liv International i 
Hudiksvall”, i vilken organisation 
”Birgittahjälpen” ingår.
Vi tackar Thony och Siv för en 
trevlig pratstund och framförallt 
för det goda hjärta de har för de 
svaga .
Vi hoppas ni ska bli ”lönade” på 
något sätt.

Birgitta & Arnold Norberg 
Birgitta Norberg sitter ner och samtalar med en 
av de företag som stöder vår  verksamhet.

Foto Arnold Norberg



Siv Elofsson, pensionär från 
Edsbyn, är en sådan eldsjäl. 
Hon kände att hon ville göra 
något för de fattiga barnen i 
Rumänien. 
Så började hon fundera kring 
en liten butik som skulle kunna 
ge ett litet pengar till hjälp. 
Sagt och gjort, stax före 
julrushen 2006 slog butiken 
upp dörrarna och idag finns det 
massor av prylar att titta på om 
man söker nåt annorlunda till 
rimliga priser. 
Siv och hennes familj har alltid 
varit intersserad av barn. Siv är 
uppväxt i en familj med 11 
syskon. Redan där var hon van 
vid många barn. Så under 
livets gång har Siv tillsamman 
med sin man Ingemar haft 
mycket med barn att göra. 
Först finns två biologiska barn 
och ett adopterat från Sri 
Lanka. Men inte nog med det, 
de har dessutom haft hemmet 
öppet som  familjehem för barn 
från familjer med probelm. 
Si tuat ioner som barnen 
behövde komma bort ifrån.
Sista barnet flyttade ut 2005. 
Så genom tiderna har det varit 
15 barn som bott hos Siv och 
Ingemar kortare eller längre 
tider. 
Så även om Siv numera är 
pensionär vill hon fortsätta 
hjälpa barn som har det svårt. 

Hon har besökt många länder och 
sett hur illa det kan vara för många 
barn. När hon för några år sedan 
kom till Rumänien fick hon sån nöd 
för dessa hungriga, smutsiga och 
trasiga barn. 
Så föddes tanken på att ordna 
med en sekondhandbutik på 
Hembygsdgatan 5, i Edsbyn.  
Där säljer hon möbler lampor, 
mattor, ja allt som det går att få in 
lite pengar på, dock inte kläder. 
Hjälp Till Liv International säljer 
inga kläder utan alla kläder 
skickas till mottagarländerna utan 
ursortering av de finaste plaggen.
Många givare uppskattar  att även 
de bästa kläderna når fram, 
genom att  inget blir sålt i Sverige. 
Tyvärr kan vi av utrymmesbrist inte  

ta emot kläder i butiken, men 
kommer  vid vissa tillfällen att ta 
emot kläder när vår  skåpbil finns 
på plats i Edsbyn . Vi annonserar 
om detta  
Liksom alla andra inom orga-
nisationen arbetar Siv helt utan 
ekonomisk ersättning. 
Under de 15 år verksamheten 
pågått har ännu ingen fått någon 
ersättning för arbetet. Men alla 
som deltar i detta fantastiska jobb 
har upplevt glädjen som infinner 
sig när man kan få vara med att ge 
hjälp till de fattiga. 
Den glädjen är den enda lön man 
får, men är mer värd än alla pengar 
i världen. Dessutom slipper vi 
löneförhandlingar med fack och 
arbetsgivare. 
Det finns inga avtal som reglerar 
glädjen över att kunna hjälpa de 
fattiga. 
Det är en ren välsignelse!
Verksamhetens netto går oav-
kortat till Barnens Hus, Tabita 
och fattiga barn i  Rumänien.

Siv föredrar att sälja möbler. Men 
naturligvis finns det mycket annat 
också.

Allan Widarsson

Om du har något du 
vill skänka till för-
säljning, kontakta Siv 
på 0271-22807 eller 
Bernt på 0651-22444 
eller vårt kontor 0650-
560107.

Om du är ledig och vill 
h j ä l p a  t i l l  m e d  
passningen i butiken, 
är du välkommen att 
kontakta Siv.
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Nu är vi äntligen igång med fadderverksamheten i Addis 
Ababa’s utkanter.  Vi har nu ett 20-tal fadderbarn och flera har 
redan fått faddrar. 
Totalt med Rumänien finns nu mer än 300 barn som får hjälp 
från våra faddrar. 

Utsikt från gatan vid vårt kontor i de fattiga 
områdena vid utkanten av Addis Ababa.

Johanna Koskinen fick träff lille 
Yeholaeshet redan innan 
fadderverksamheten kommit 
igång. Men nu får han hjälp av 
Johanna varje månad.

Många av barnen har redan fått 
fadder men mänga väntar på 
någon fadder som kan hjälpa 
dem till ett bättre liv. 
En del dokument kvarstår att 
ordna innan vi kan starta upp 
den praktiska verksamheten  

med utbildning  i olika “Hjälp till 
självhjälp projekt”.
I Etiopien såväl som i Rumänien  
gäller vårt unika faddersystem där 
100% av pengarna går till mot-
tagarlandet.
Inga administationkostnader tas 

från fadder pengarna.
Som fadder har man möjlighet 
till personlig kontakt med sina 
barn  via brev men man kan  
även, som Johanna här invid, 
besöka sina barn per-
sonligen. Vi har utar-betade 
rutiner för detta. 

 Kjell Widarsson/
Haninge

Foto Kiros Widarsson

Foto Kiros Widarsson

Hudiksvall
Din färskvarubutik
Öppet 08:00-21:00

Välkommen!

Saknar du 

Blixtskydd? 

Saknar du 

Blixtskydd?

- Blixtskydd finns hos Edströms-
070 - 689 46 61, 0653 - 30142 

Auktoriserad Ford Service
Bilplåtslageri

Grönt ljus certifierad verkstad
 

Grottgränd 4 A, 82430 Hudiksvall
 

Tel 0650-108 57, Fax 0650-983 08
Mobil 070-632 43 51, 070-588 08 57



Två Trisslotter vardera har utfallit till fyra utlottade av 
de rättade lösningarna.

Vi gratulerar förra numrets vinnare: 
Marta Bergström, Forsa
Tanja Johansson, Hudiksvall
Ann-Christin Andersson, Korskrogen
Eva Norbäck, Strömsbruk
Rätt lösning ser ut så här: 
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                       Om Du vill hjälpa någon,
  men inte kan ta eget ansvar för ett 
barn, student eller äldre, får du gärna 
skicka en engångsgåva.

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

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

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

Din hjälp Räddar Liv!

 elkedjan 

 BUTIK
Hembygdsgatan  6 •  Edsbyn  • Tel 0271-274 15

Öppet vardagar kl.19.00-18.00 •  Lördagar kl. 10.00-13.00

www.Qhome.se   - handla smart besök vår e-handelsbutik

Prisvärd.
Elektroniosk effekt-
reglering och 
mikrofilter.
Motoreffekt 1600 W.
Sugeffekt 300 W.
Dammsugare
LG-V-PC963STB

   Välkommen till Elektra
- En riktig elbutik!
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Klipp ur eller kopiera din lösning: 
Skicka ditt svar senast den 15 augusti 2007 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De fyra först utlottade 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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Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg AB

Gävle tel.  026-545900

Hudiksvall tel  0650-548300 

Bollnäs tel 0278-639500

Ljusdal tel 0651-766400

Söderhamn tel 0270-73700

 www.bilbolagetlv.se 
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Till Minne Av-

Anna Jonsson, Näsviken
Gustav Almqvist, Vilhelmina

Valter Norin, Hudiksvall
Gun Britt Tedenljung, Eskilstuna

Ewert Olsson, Hudiksvall
Carin Lindbergh, Umeå
John Rosdahl, Arboga
Börje Engberg, Arboga

- har en penningåva  överlämnats 
till Hjälp Till Liv International till 

förmån för arbetet bland de fattiga. 

Till Minne Av-

- 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! 

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

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

Vi grattar Gert Fröjd, Bergsjö som 
på sin födelsedag istället för 

presenter låtit gratulanterna ge en 
gåva till arbetet bland de fattiga. 

1. Vi söker en plattformshiss för två plan till 
att installeras i ett handikappcenter i Lettland

2. Vi behöver 5 st motorgräsklippare till 
Rumänien och Lettland. Gärna fungerande.
Ring 0650-560107 / 070-5360431 

Följ med på buss och 
båtresa till Lettland 
den 26/8-2/9.
Vi kommera att besöka Riga, 
Daugavpils samt intressanta 
besök vid omkringliggande lettlandsbygder 
och dess 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. 

Vi grattar Margarata Svensk, 
Söderfors, som på sin 60:års-dag, 

istället för presenter låtit 
festdeltagarna ge en gåva till 

Barnens Hus. 

50 år, Karin 
Robertsson,
 Arboga 

Som gratulation till följande jubilarer har 
Hjälp Till Liv International mottagit en penningåva 
till förmån för arbetet bland de fattiga. 

50 år, Hans-
Lennart 
Wiberg,Hudiksvall

65 år, Anders 
Rosdahl,
Töreboda



Vi arbetar nu i både Rumänien 
och Et iopien där  många 
familjer lever i misär och inte 
kan ge sina barn det mest 
nödvänd igas te ,  ma t  och 
k l ä d e r .  G e n o m  v å r t  
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du 
ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt med familjen genom 
brev om du så önskar. Du kan 
skicka personliga gåvor med 
oss när vi reser. Du får full 
kontroll på alla dina gåvor. Allt 
du betalar och allt som betalats 
ut redovisas på Internet eller 
genom rapporter per post.
Även många äldre har en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har 
en mycket låg pension, 

Hjälp Till Liv international, är en ideell 
organisation som bygger på det kristna budet: allt 
vad ni vill att andra ska göra för er, ska även ni 
göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. Det finns inga 
anställda eller någon annan form av ersättning för 
den tid man lägger ner i detta arbete. Ersättningen 
består i gengäld av glädjen över den tacksamhet 
man möter hos de människor som får hjälp. Vi 
arbetar helt utan mellanhänder med bästa möjliga 
effektivitet. Vi har egna 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 hjälpinsatserna, bl.a. för att 
kunna skapa sysselsättning och arbetstillfällen på 
hjälporterna. Vi försöker decentralisera arbetet, så 
att alla medarbetare kan arbeta helt  utifrån sina 
egna möjligheter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, sekondhandförsäljning . m.m.   
Vi behöver datakunniga administratörer och 
organisatörer med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, att 
skriva brev, reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag för 
annonser och sponsring.

Välkommen som medarbetare!.
Stöd vårt arbete med en gåva till  pg 4400149-3

omkring 150 kr/månad. Här får 
du möjlighet att hjälpa en äldre 
till en värdig tillvaro efter ett lång 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns 
det  ingen möjlighet att studera 
på grund av den ekonomiska 
situationen. Men utbildning är 
alltid det bästa bote-medlet 
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 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.

Besök vår hemsida:
 för mer information 

eller 
ring  /

 Allan Widarsson, eller
 

ring 
Birgitta Norberg för

Lettlandsinformation

fadderbarn

äldre

student

www.htli.org

0650-560107

0650-16328 /


