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I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Mottagning av kläder vid 
NorstaDepån

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   När den ovanligt kalla vintern 
slog till i Rumänien fick barnen på Thabita nya 
lekmöjligheter. 

Foto Dumetru Galatean

Så får vi äntligen hälsa 
våren välkommen.

För oss i mitten av Sverige var 
det en ovanligt mild vinter som 
passerade. Jag hann faktiskt 
lägga på snökedjorna på 
traktorn och köra en enda 
gång på vägen upp till byn. 
Sen var det dags att ta av dom 
igen eftersom  mildvädret i 
mars månad gjorde jobbet  
och städade undan  resten av 
snön.
Elräkningen blev bara hälften 
så stor mot förra året, vilket 
var ett  glädjeämne. Många 
jag talat med har bekräftat 
samma sak. De som eldade 
med ved kunde glatt konstate-
ra att  hälften av vedlagret var 
kvar när eldningssäsongen 
var över. Förra året överras-
kades många av att veden tog 
slut redan vid jultiden.  
Men vintern var inte lika snäll 
och trevlig över hela europa. 
Från bl.a. Polen rapportera-
des flera dödsfall på grund av 
den stränga kylan. 
Det vi som jobbar för att hjälpa 
de fattiga närmast tänker på  
är just frågan: Vilka var det 
som drabbades?. 
Jo, det var det fattiga. De som 
inte kunde skaffa fram ved till 
sina kaminer. Och  de hem-
lösa som har sin bostad i 
trappuppgångar eller under 
broar. Det var inte de välbär-
gade, för de kunde stänga in 
sig i sina varma hus.  
Det är alltid de fattiga som 
drabbas värst. Det är samma 
sak i alla sammanhang.
I flyktinglägren bor det massor 
av fattiga som inte kan ta sig 
någonstans. De har flytt dit på 
grund av krig eller annat hot. 
De har marscherat många mil 
på sina bara fötter för att finna 
en fristad där de hoppas få 
hjälp. 
I dessa flyktingläger hittar vi 
dock inga rika människor. De 
rika har också flytt, kanske av 
samma anledning och av 
samma krig, men till en annan 
värld. Och under helt andra 
former. Men de har inte slitit 
på sina fotsulor utan de har 
köpt sig en biljett till Europa 

De förstnämnda har inget val. 
De måste bo i dessa läger och 
kanske får de mat för dagen 
genom FN:s försorg. Men de 
kommer aldrig ut på någon 
arbetsmarknad för att tjäna 
pengar och kunna leva sitt 
eget liv. De kan bara hoppas 
att hotet som tvingat dem bort 
från sina hem ska ta slut så att 
de kan vandra hem igen och 
förhoppningsvis återgå till sitt 
vanliga men fattiga liv.
Den andra gruppen hamnar 
ofta i ett annat helvete där de 
kastas mellan hopp och 
förtvivlan. Nämligen frågan  
om de ska få stanna eller inte 
stanna i det nya land där de 
hamnat. Många skickas 
tillbaka till kriget efter flera års 
vistelse i Sverige. Ofta har 
barnen redan lärt sig svenska 
och själva har de gått på SFI 
och börjat få lite känsla för 
språket. Sen kommer den 
obarmhärtiga domen. Res 
hem. 
Då frågar vi oss hur rättssä-
kerheten är  i vårt eget land.
För då hjälper inga protester 
från “vanligt folk”, då gäller 
bara den dom som fallit.
Oavsett om vi talar om den 
fattiga eller den rika kategorin 
av flyktingar så är deras liv 
inte särskilt avundsvärda. 
Vi som lever i ett fritt land har 
nog svårt att värdesätta vår 
frihet. Men vi bör lära oss att 
möta varje hjälpsökande med 
respekt och inte förakt. Utan 
någon politisk vinkling så 
säger Sak 7:9-10  följande:

    Så har Herren Sebaot sagt: 
"Fäll rättfärdiga domar och 
visa varandra kärlek och 
barmhärtighet! [10] Förtryck 
inte änkan och den faderlö-
se, invandraren och den 
fattige. Tänk inte ut onda 
planer mot varandra." 

Låt oss därför bemöda oss 
om att hjälpa varandra!
Och att alltid försöka visa 
varandra kärlek och dela 
med oss till de fattiga.
 

Med önskan om  
en riktigt trevlig 
sommar!     

Allan
 Widarsson
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Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom



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 Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar något 
du länge sökt efter.  Samtidigt får Du tillfälle att sitta ned 

och samtala över en kopp kaffe med dopp.  
Öppet varje måndag-fredag 10-17 

och lördagar  11-15. 

Välkommen!

Bussen blev full på den kombinerade 
turist och fadderresan till Rumänien. 

Den 1 juli reser från 

Hudiksvall över Stockholm mot Riga  i Lettland, 

vidare genom Littauen, Polen, Slovakien, Ungern 

och slutligen över norra Transylvanien och  

framkomst till Reghin i Rumänien den fjärde dagen. 

 

 I programmet ingår bland annat :

¢  Besök hos Fadderfamiljer. (Även icke faddrar får  

    tillfälle att besöka famljer).

¢  Besök på Auschwitz i södra Polen.

¢  Besök på Hitlers “Wolfschanze” (Varglyan varifrån han

    ledde kriget på östfronten.)

¢  Besök i Chaushesku's palats i Bukarest.

¢  Musikupplevelse i Oliwa katedralen Gdansk. 

Vi önskar alla resenärer en underbar oförglömlig resa!

 45 äventyrssugna resenärer 

Materialleveranser under 2012

Genomförda transporter/aktiviteter 2012

Datum Aktiviteter och leveranser Ton Stat.Värde

2012 Totalt för 2012 19,3 0.4075 milj

Mars -12 Möbler / kläder / secondhandprylar, Rezekne och Zilupe  10 257.500 

Mars -12 Möbler/Kläder, till familjer i Riga 1.3 25.000 

Mars -12 Möbler/Kläder, Riga 8.0 125.000 



Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820

Kerstin Löjdström .................. 0650-96830

Ingrid Mattson ....................... 0650-96875

Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175

Bästa lösningar inom takreparationer, 

fasadrenoveringar, husdräneringar samt 

mycket annat. 

 Kontakta  HälsinTjänst för offert 

www.intjanst.nu  eller  tel.  0767860217



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17



Reportage

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 10-15 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 10-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
 

Isaac är tre och ett halvt år gammal och 
lider av vattenskalle. Hans mamma har 
inte råd att betala medicinen som krävs. 
När allt hopp verkade vara borta, bestäm-
de vi oss för att rycka in. Sju månader och 
totalt 5000 kronor senare, har vi nått 
målet att rädda lilla Isaac.
 
Här är vår berättelse om resan mot en 
bättre värld.
Drömmen att hjälpa ett barn har alltid varit 
inom oss. Ämnet projektarbete gav oss 
möjligheten att kunna förverkliga den och 
under oktober månad bestämde vi oss för att 
sätta igång.
Det första vi gjorde var att kontakta en 
hjälporganisation som hjälpte oss att nå ett 
barn i behov. När vi visste vem som skulle få 
vår hjälp kunde vi börja samla in pengar. 
Första steget var att få sponsorer. Sedan 
fick vi använda vår egen fantasi för att få 
ihop 5000 kronor. Det blev mycket bakning 
under dessa månader. Dessutom skrevs det 
en artikel om oss i HT. Detta var genombrot-
tet för sponsringen.  
Ni kanske undrar varför vi valde att hjälpa 
Isaac? Svaret är att i det ögonblick man 
kliver in i denna värld så har man inte 
valmöjligheten att bestämma själv vilka 
förutsättningar man ska leva i. Lilla Isaac har 
inte haft turen att leva under goda förhållan-
den och utöver detta så fick han även en 
farlig sjukdom, vattenskalle. Vi som lever i 
Sverige glömmer ofta bort hur bra vi har det, 
medan fattiga världen över svälter ihjäl.
 Därför bör vi skänka en bit av vår glädje till 
andra som behöver det. 
Nu har lilla Isaac fått sina 5000 kronor för att 
kunna köpa sin medicin (Phenytoin Syrup). 

Eftersom pengarna inte 
räckte till resan skickade vi 
dem via organisationen 
”Hjälp till liv International”. 
För tillfället mår Isaac bra 
och hans behandling fort-
sätter. 
Känslan att kunna hjälpa 
någon är obeskrivlig. Därför 
bör ni också, som vi, bidra till 
en bättre värld!

Projektarbete:  Bidra till en bättre värld!

Arusjak Sarkisjan och Marina 
Rashyna, visar vilken glädje de 
känner övar att kunna hjälpa 
någon.

Tack vare Arusjak och Marina har Isaac fått hjälp till  medicin 
som annars skulle vara omöjlig att köpa. 



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall 0650-144 10     Sundsvall 060-12 91 00 

Gävle 026-65 48 10           Östersund 063-13 14 80 

Örnsköldsvik 0660-129 10

info@johans.se           www.johans.se



Reportage
Vi är två tjejer som går omvård-
nadsprogrammet på Bessemer-
skolan i Sandviken.  Vårt projekt-
arbete gick ut på att vi skulle 
samla in kläder och andra 
förnödenheter som sedan skulle 
fraktas till Lettland. Vi hade turen 
att få ett samarbete med fyra 
elever från Fordonsprogrammet 
som skulle köra denna hjälp-
sändning och det har underlättat 
enormt. Vi kom i kontakt med 
Allan från HTLI som hjälpte oss 
med kontakter i Riga och var vi 
kunde placera ut alla våra saker.

Mötet med familjen.
Hela gänget åkte med lastbilen-
hem till familjen . Första tanken 
när vi kom in i området där 
familjen bodde var hur låg 
standarden var jämfört med i 
Sverige. Dom bodde i ett område 
där lägenheterna var väldigt 
slitna. Kvinnan vi var hos bodde i 
en väldigt liten tvårumslägenhet 
med sina två barn. Det var lite 
svårt att kommunicera på grund 
av att hon inte kunde så mycket 
engelska och vi kunde absolut 
inte prata lettiska. Hon blev 
väldigt glad över vårt besök och 
var mycket välkomnande. Hon 
hade redan fått lite saker till sin 
lägenhet så hon fick välja ut ur 
lastbile  saker som hon behövde. 
Det var bland annat köksmöbler, 
hyllor, porslin, madrass och 
kläder. Det var kul att se hur 
mycket hon uppskattade att vi 
kom dit. 
Innan vi gjorde denna resa hade 
vi aldrig kunnat föreställa oss hur 
låg standarden i detta område 
verkligen är. Det är svårt att 
berätta exakt hur det var. Man tar 
till sig mer av att se det med egna 
ögon.  Den här resan var väldigt 
lärorik och det är någonting vi 
kommer ta med oss hela livet!

Sjukhuset.
Eftersom vi är omvårdnads 
elever fick vi chansen att göra ett 
besök på ett sjukhus i centrala 
Riga. Vi mötte upp en med dam 
vid namn Natasha som guidade 
oss genom sjukhuset. Det var ett 
väldigt stort sjukhus med många 
olika byggnader. Det var nära till 

naturen. När vi kom dit visade 
hon oss upp till avdelningen där 
hon jobbade. Det var en cancer-
avdelning. Vi fick hälsa på 
hennes arbetskamrater och dom 
var väldigt trevliga.  Hon visade 
oss runt på sin avdelning där vi 
fick se olika behandlingar och 
patient rum. Om man jämför 
miljön på sjukhusen i Sverige och 
i Lettland är skillnaden stor. Det 
var inte så stora rum och dom 
delades oftast  av 2-4 patienter. 
Patienterna hade tillgång till TV i 
endast två av rummen. För att få 
tillgång till de rummen måste dom 
betala extra. Natasha visade 
även utrustningen och den var 
samma som i Sverige. Det 
kändes som att det var väldigt 
slitet på sjukhuset med omålade 
väggar och gamla möbler.
Dock kanske det är vi som är 
bortskämda i Sverige med 
toppmoderna möbler. Det var 
väldigt rent överallt och dom 
hade bra hygien. 

Hjälp till fattig familj i Riga

Det vi också reagerade på var att 
vi inte såg någon dator någon-
stans. Man antecknade allt för 
hand och det är inte så ofta det 
sker i Sverige. 

Frida Holmer och Mikaela Olsson

Frida Holmer och Mikaela Olsson, 
elever på omvårdnadsprogram-
met i Bessemerskolan Sandviken, 
fick en oförglömlig upplevelse 
genom sitt projektarbete.

När Frida Holmer och Mikaela Olsson planerade sitt projektarbete 
blev många elever och lärare involverade. Redan på hösten 2011 
började de sin planering genom att kontakta oss. När resan sedan 
närmade sig fick Frida och Mikaela genom oss i HTLI  bland annat i 
uppdrag att möblera en lägenhet i Riga där familjen saknade 
möbler. Fordonsprogammet på Bessemerskolan i Sandviken hade 
på sin agenda att träna internationella transporter.  Det blev ett 
mycket bra samarbetet och resan blev på så vis en bra mix av både 
träning, studiebesök och humanitärt arbete. 

Från vänster, Bo Andersson, lärare fordonsprogrammet, Frida Holmer 
omvårdnadsprogrammet, Perla Naranjo fordonsprogrammet,  Datze som 
fick möbler till sin lägenheten, Eva Ridefeldt fordonsprogrammet,  Robin 
Eriksson fordonsprogrammet, Mikaela Olsson omvårdnadsprogrammet, 
samt Simon Skogberg även han från  fordonsprogrammet. 
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T A C K ! !
På grund av ett beklagligt misstag publicerade vi en 
gammal sponsorlista i förra numret av NyhetsForum. 
Vi ber om ursäkt för detta och publicerar nu en korrekt 
lista som dessutom glädjande nog har vuxit ordentligt 
i omfång sedan ifjol.

Vi i styrelsen i Hjälp Till Liv International vill rikta 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 
sponsrar oss med kontanta bidrag eller annonser i 
den tidning som Du just nu läser eller bidrar med 
produkter inför hjälpresor och stöd vid våra möten 
och galor. 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 2011 och hittills under 2012:

Ahlgren & Eliasson Åkeri AB, Bergsjö

Albins Leksaker, Hudiksvall

Anderssons Buss, Ilsbo

Antnäs Möbler, Antnäs

Axel Sandstedt AB, Ljusdal

Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall

Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg

Bilbolaget Personbilar, Sundsvall

Bilfirma Thony Larsson, Hudiksvall 

Bilmetro Lastbilar

Bilmetro Personbilar

Björkhamre  Fastighetsbolag, Ljusdal

Bodins Åkeri, Enånger

Borås Biståndscenter

Bosno AB, Hudiksvall

Buketten, Hudiksvall

Byggtjänst Skoglund, Hudiksvall

Börje Starks Åkeri, Hudiksvall

Cafébar, Hudiksvall

Café 7:an, Hudiksvall

Christer Lindbergs Åkeri, Piteå

Comfortbutiken, Hudiksvall

Däckab, Hudiksvall – Delsbo

Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall

Erikssons Bageri, Iggesund

Expertbutiken, Hudiksvall

Fastighetsbyrån, Hudiksvall

Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall

Feel Good AB, Göteborg

Filadelfiaförsamlingen Hamra, Ljusdal

Flottservice, Göteborg

Fors Gummiverkstad, Hudiksvall

Fredahl  AB i Åsarp

GL Bygg, Hudiksvall

G. Fahlström Fotograf AB, Ulricehamn

Gärdhem SecondHand, Dalsjöfors

Gösta Samuelsson Bil, Gävle

Hans Målare, Hudiksvall
Hanséns Outlet, Skellefteå

Harmångers Mekaniska

Hertz Biluthyrning, Hudiksvall

Hudiksvalls Solskydd

Hudiksvalls Sjukhus avd 10 A

Hudiksvalls Tidning

Hudiksvalls Trafikskola

Husö Fastighets AB, Söderhamn

Hårteam, Hudiksvall

Håstaholmen KB, Hudiksvall

Hälsingesylt, Gnarp

Hälsinglands Sparbank

Hälsokraft, Hudiksvall

Högs Kyrkliga Sykrets

ICA Maxi, Hudiksvall

Iggesund Paperboard, Iggesund

Intersport, Hudiksvall

Jannes Golv, Hudiksvall

J O Bäck Affärsutveckling, Hudiksvall

Johans Städmaskiner, Sundsvall/Hudiksvall

KB Håstaholmen, Hudiksvall

Kjelles, Hudiksvall

Klädshoppen, Hudiksvall

KS-Fastigheter, Ilsbo

Lager 157, Gällstad

Laponia Konsult, Kiruna

Lions Club, Piteå

Lions Club, Öjebyn

Manuffen, Hudiksvall

Martinssons Konfektion, Gällstad

M-G:s Mode, Piteå

Mickelssons Frukt & Grönt, Hudiksvall

Monitor Industriutveckling, Hudiksvall

Mäklartorget, Hudiksvall-Harmånger

Nilssons El, Hudiksvall

Nordgrens Åkeri, Hudiksvall

Oil Quick, Hudiksvall

Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall

Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall

Papperhuset, Hudiksvall

Per Eriksson i Norr AB, Gällivare

Persson Invest AB, Östersund

Piteå Näringsfastigheter

Ramax  Production, Hudiksvall

Redovisningshuset  i  Hudiksvall

Restaurang Jernet, Iggesund

Rulles El Center, Ulricehamn

Salong Ingrid, Hudiksvall

Schaktbolaget, Hudiksvall

Sjöbergs  Åkeri, Iggesund

Sprängtjänst, H Pettersson, Ulricehamn

Sten Olofssons Åkeri, Delsbo

Stiftelsen Reseindustrins Barnfond, Stockholm

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, Falkenberg

Svedman Försäljning, Hudiksvall

Tallriksfabriken, Strömsbruk

Tandläkarhuset, Hudiksvall

Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall

Teknisk Fastighetsservice, Sundsvall – Hudiksvall

Textile Fashion Sweden AB, Borås

Textilia, Boden

Thess Produktion, Ulricehamn

Tisdag, Hudiksvall

T O Hemprodukter, Iggesund

Tollstedts Begravningsbyrå, Hudiksvall

Totalförvaltning AB, Sundsvall

Trux AB, Ljusdal

Trästaden, Hudiksvall

Tunaborgs Potatis, Hudiksvall

Vandra i Hudiksvall AB

Värmevent Ingenjörsbyrå,Hudiksvall

Växthuset, Hudiksvall

Åke Sjökvist Skor, Jönköping



11







14

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  

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
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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

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se
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Mitt namn är Ormenisan Marinela 
Camelia, och i följande rader ska  
jag kort berätta om  mitt liv.
Jag är född den 24 april 1968 i 
Reghin. Jag var frisk till 18 år (23 
november 1986), när jag var 
diagnostiserad med streptokock-
er och hjärnhinneinflammation. 
Läkarna trodde att jag inte skulle 
få några kvarstående men. Men 
några år senare år 2000, var det 
ändå konstaterat att streptokock-
er har angripit mina leder.
I 30 september 1989 gifte jag mig 
med en man i närheten där jag 
bodde. Det är fin berättelse. Efter 
3 års äktenskap födde jag en frisk 
och stark liten pojke som kom att 
bringa ljus och glädje i mitt liv.
I december 1997, när vi skildes,  
flyttade min man ifrån mig för 
första gången. Han gifte om sig, 
men 1999 skilde han sig igen och 
återvände  till oss.
När allt verkar fungera bra 
började problemen med min 
hälsa. I juli 2001 och i september 
2001 blev jag opererad i mitt  
vänstra knä. Efter denna opera-
tion kunde jag gå något mer utan 
kryckor. På grund av detta, från 
13 november 2001 blev jag 
pensionerad.
Långsamt blev jag bättre och jag 
har börjat arbeta på deltid, vid ett 
notariat. Min pojke är frisk och 
han lär bra iskolan och allt var bra 
i min familj. 
Men i 20 juli 2008 råkade jag ut för 
en svår trafikolycka, som gav mig 

hjärnskakning, öppen fraktur på 
min vänstra axel och skulderblad,  
vänster öra avskuret till 98%, 
bruten sternum, 3 brutna revben, 
vänster tibial platå bruten, spruck-
et skenben. I tre 3 månader 
tvingades jag sitta i rullstol. Nu är 
det  bättre och jag använder bara 
en krycka.
När läkarna fäste tibiala platån 
med två skruvar blev en nerv, som 
styr min fot, skadad  . 
I maj 2009 blev jag opererad för 
fjärde gången i vänster knä för att 
ta ut skruvarna, men min fot var i 
samma kondition och jag kunde 
inte röra den.
På sommaren 2011 fick jag 
diagnosen grå starr på båda 
ögonen som måste opereras, 
annars skulle det leda till blindhet. 
Den  17 oktober 2010 lämnade 
min man oss igen men efter två 
månader kom han åter tillbaka 
men stannade bara till den 20 
oktober 2011 då han lämnade oss 
för tredje gången.
Min son har avslutat gymnasiet 
under 2011, men han har inte 
hittat något jobb. Mina hälso-
problem tvingar mig ofta till 
sjukhus för behandling som är 
mycket dyr och min pension är 
bara 611 lei (ca 150 Euro). 

Detta är den korta historien om 
mitt liv.
Marinela Camelia Ormenisan 

Kälkbacke i Reghin
När vi i Sverige fick en betydligt 
mildare vinter än vi börjat vänja 
oss vid de senaste två åren, fick 
södra Europa massor med snö 
och kyla. Media rapporterade att 
många människor frös ihjäl under 
den kallaste tiden.

Men barnen på Thabita blev glada 
när snön och kylan bjöd på några 
fantastiska dagar i kälkbacken.   

En prövad människas kamp......

Marinella är bara ett fall av 
många som drabbats av 
olycka. Men det blir speciellt 
svårt när det saknas ett 
skyddsnät som kan ta över då 
sjukdom slår till. Bland våra 
fadderprogram finns “hjälp till 
äldre”, ett program som riktar 
sig till personer som saknar 
pension eller är sjuka och inte 
har tillräckligt med pengar för 
att leva ett drägligt liv. Ge 
gärna en särskild gåva till 
dessa.
 
Sök gärna någon att hjälpa  
bland våra fadderfamiljer på 
www.htli.org  

Marinela Camelia Ormenisan, en 
kvinna som fått utstå mycket 
lidande på grund av ohälsa, olycka 
och svek .  
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Reportage
    En dag år 1995 befann jag mig på 
gatan och mötte en kvinna som förde en 
hel del oväsen och som fångade min 
uppmärksamhet. Sen kom en liten 7-8 
års flicka som var enkelt klädd och tog 
henne i hand och bad henne att gå hem.

 Jag fick reda på att de bodde i samma 
kvarter som jag. Jag besökte familjen 
som bodde i en tvårums lägenhet. 
Familjen bestod av de två föräldrarna 
och två barn: Florina (flickan från gatan) 
och Valer som var 5 år.

  Kort efter detta fick mamman interneras 
i ett sanatorium varifrån hon aldrig 
återvände. Fadern tog ansvaret för 
barnen men han hade inget arbete.

    Alla tänkbara behov fanns i den 
familjen och de råd och den hjälp som jag 
kunde erbjuda var inte tillräcklig.

 Jag hade diskuterat deras situation med 
mina vänner Åke och Marianne Nilsson 
från Bollnäs.

Dessa underbara människor med sina 
ädla själar gick med på att hjälpa  
familjen vilket gav dem ett nödvändigt 
minimum för överlevnad. I deras insatser 
ingår även deras dotter Karina.

Efter några år, i en ny relation i Harsans 
familj föddes Valentin.

Men redan vid en ålder av fyra år dog 
hans mor. Valer hade allvarliga problem 
med hälsan. Efter flera operationer blev 
han bättre men han behövde en special-
diet och permanent medicinsk hjälp. Han 
fördes därför till ett barnhem med dygnet 
runt service.

Under den tiden hade de löpande 
kostnaderna inte kunnat betalas, så 
familjen fick flytta till en annan bostad 
som bara hade ett rum och badrum.

    Från  2007 var Florina och Valer bland 
de första barnen som blev inskrivna på 
Thabita där de även varit till stor hjälp i 
verksamheten. Vid första julfirandet på 
Thabita hade Valentin inbjudit sin familj 
som gäster och de fick  på detta sätt 
återförenas under en kort tid. I Harsan 
familj hade det aldrig varit en sådan trygg 
tillvaro om inte familjen Nilsson gett sin 
månatliga sponsring tillsammans med  
det sociala stödet från Thabita.

Med lite materiell hjälp, satte Valer och 
Florina med egna händer golv och kakel 
och lagade det nya huset som var 
mycket dåligt. Nu  återstår bara badrum-
met att fixa till.

Florina har avlagt gymnasieexamen  och 
arbetar i Italien. Valer har ett år kvar till 
examen och han kommer att bli tekniker i 
gastronomi.

Efter skolan arbetar han på en pizzeria 
där han har fått erbjudandet att arrende-
ra  verksamheten efter sin examen.

   Detta är berättelsen om två barn 
som har svarat positivt på ert stöd 
(personliga gåvor eller genom Hjälp 
Till Liv International, Spanien och 
vårt eget blygsamma bidrag).

      Jag vill tacka er tillsammans med 
de 29 barn och 2 hemlösa människor  
som genom er hjälp fått glädje i livet. 
Detta brev vill understryka att er 
investering för barnen på Thabita är 
till stor hjälp. Barn från  dussintals 
familjer har fått uppleva ljus och 
hopp genom ert engagemang.

Er kärlek och era själars öppenhet 
överförs genom Thabita från er till  
barn med särskilda behov . 

Som en följd av att många andra fått 
kännedom om den omsorg som 
Valer och Florina fått på Thabita har 
flera barn önskat att också få komma 

till Thabita. 

Det finns materiella behov för många  
barn, men än mer andliga behov, 
som inte kan till fredställas i deras 
familjer (av olika skäl), men tack vare 
er hjälp kan vi erbjuda dem en plats 
på Barnens Hus Thabita.  

Jag frågade Valer vad han tycker om 
vårt samarbete med honom? Han 
svarade: "Jag är ledsen att det 
kommer att sluta så snart". Det är 
hans rörande svar för den omsorg  
och vård vi gett honom.

För er tidigare, nuvarande och 
framtida insats är vi mycket tack-
samma. 

Det är en god investering.

Med vänlig hälsning,  Dumitru

En investering som lönat sig

Valer Harsan har fått hjälp från Thabita ända sedan 2007. Nu är 
han ledsen för att han snart måste lämna gemenskapen på 
Thabita  när han slutar skolan och går ut i arbete. (Fotot taget vid 
årets julfest)
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Vi är två tjejer som valde att åka till 
Lettland och hjälpa en familj genom ett 
projektarbete genom skolan. Vi tog 
kontakt med Allan som var villig att hjälpa 
oss och nu ska ni få höra om vår resa. 
Vi tog färjan från Nynäshamn till Ventspils 
och därifrån åkte vi bil till Valdemârpils 
där familjen bor. Bilen var full med allt 
ifrån kläder till godis. Vår tolk mötte upp  
och visade oss sitt hus för det var där vi 
skulle övernatta. Vi besökte hans familj 
och fikade lite innan vi åkte vidare till 
familjen som bodde några minuter 
därifrån. De bodde i ett litet rum i ett hus 
och ägde ingenting förutom sina kläder.
 
Vi satte oss ner i ett finare rum och började 
ställa lite frågor till dem. Familjen bestod 
av mamma, pappa och 3 barn, (1 flicka och 
2 pojkar). Pojkarna var tyvärr i skolan så 
dem hann vi inte träffa. Flickan som var 6 
år fyllde precis år då vi kom dit och det 
hade inte vi någon aning om, men som tur 
var hade vi tagit med oss leksaker till 
henne, så som barbie dockor och hästar 
som hon genast tog upp och lekte med. 
Innan vi åkte bestämde vi oss för att vi 
skulle samla in lika mycket kläder var, så 
att ingen fick mindre än någon annan. Men 
vi prioriterade barnen lite mer med att ta 
med leksaker som vi nämnde tidigare. 
Efter att vi hade pratat med familjen och 
sagt hej då,  hade vi mycket tid över och vi 
kände båda att vi ville göra något mer. Vi 
bestämde oss för att åka runt och se mer av 
deras samhälle och kultur eftersom ingen 
av oss hade varit i Lettland tidigare. 
Efter ett tag såg vi ett barnhem som vi 
gärna ville hälsa på. Vi frågade vår tolk om 
det var möjligt, vilket det var. Han ringde 
runt och hörde sig för lite. Vi satt och 
funderade på vad vi skulle göra med 
barnen och kom fram till att vi skulle köpa 
godis och något spel för att sedan leka lite 
med dem. Vi kom dit och fick sätta oss i ett 
rum med barnen. Vi berättade om oss 
själva och varför vi var där, gav barnen 
som var allt ifrån 1-15 år godis, sedan blev 
det full fart i lekrummet. Både familjen och 
barnen på barnhemmet var så otroligt 
glada och tacksamma för det vi gjorde. 
Resan är något som vi sent kommer 
glömma!
Vi vill tacka Allan för att han gjorde det här 
möjligt och Jan som ställde upp som vår 
chaufför. 

Frida Eriksson och Elin Podoll, 
elever från Bromangymnasiet i 
Hudiksvall, valde att genom sitt 
projketarbete göra en humanitär 
insats .

Vi valde att hjälpa en familj på vårt projektarbete! 

På det lilla barnhemmet Krizu fanns barn mellan 1-15 år, som 
verkligen uppskattade besöket från Sverige. 
Den längsta tid de kan stanna på hemmet är tre månader sen 
beslutar den sociala myndigheten om de får flytta hem igen 
eller om de ska flyttas till annat hem.
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Vår medarbetare sedan många 

år, Berndt Berggren, Ljusdal, är 

ordförande i styrelsen för 

Filadelfiaförsamlingen Hamra i 

Ljusdal. Den församlingen är 

också sedan många år en av 

våra större sponsorer till 

barnhemsverksamheten på 

Tabita i Reghin, Rumänien.

Vid församlingens årsmöte i 

februari diskuterade man 

planeringen för 2012 och hur 

framtiden ser ut för församlingen 

som nu är hela 112 år gammal! 

Man diskuterade också vilka 

olika hjälpprojekt man skulle 

kunna stödja och i det 

sammanhanget nämner Berndt 

att Hjälp Till Liv International har 

fått ett erbjudande om att kunna 

förvärva en liten lastbil för 35000 

kronor med bra kapacitet för sina 

transporter, men att det för 

närvarande saknas medel för att 

kunna göra detta. Då säger den 

övriga styrelsen att det skall vi 

EN FANTASTISK GÅVA TILL VÅR ORGANISATION

Berggren och 

Filadelfiaförsamlingen Hamra för 

denna gåva som har gjort det 

möjligt för oss att kunna förvärva 

denna lastbil, vilket i sin tur gör 

att vi kan bli ännu mer effektiva i 

vår hjälpverksamhet.

TACK!

Styrelsen

stötta med. De säger dessutom 

att de skall bidra med 5000 

kronor extra för skatt och 

försäkring, totalt alltså 40000 

kronor!!

Detta är ju alldeles fantastiskt 

och styrelsen i Hjälp Till Liv 

International ber att även på 

detta sätt få tacka Berndt 

Sjukhus kläder till Rezekne i Lettland

Vi fick ett  större parti sjukhuskläder från Norrbotten avseda 
för patienter. Dessa har fördelats till olika sjukhus i Lettland. 
De blev mycket glada för denna hjälp.

En del läkarrockar kom till pass även för 
kökspersonalen



20

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 och projekterar, 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. 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 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! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Karin Olsson, Alfta
Stefan Gustafsson, Hudiksvall Korsordstidning
Anki Löjdsröm, Harmånger Två trisslotter
Lillemor Lundin, Iggesund Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter 

Vill även ditt företag vara med att 
annonsera i vår tidning eller göra en 

direktsponsring? Kontakta Janne Bäck 
på 070 5240802 eller janne@htli.org



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den sista juli 2012 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

De fyra första vinnarna belönas med någon av 
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 
0650-186 90

Storgatan 23,  Hudiksvall.  0650-10198.         Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00



 Peter Berglund, Hudiksvall, 50 år

Karin Lineruth, Herräng, 62 år

Leif Edling, Hudiksvall, 70 år

Anita Hallgren, Gunnarskog, 70 år

Karin Johansson, Säffle, 75 år

Anders Rosdahl, Töreboda, 70 år

Elvy Wallin, Hudiksvall, 70 år

Valter Lunder, Dikanäs, Lappland, 80 år

Gunnel Sylvén, Gunnarskog, 80 år

Vi gratulerar! 
För att 

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

Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsedag, 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 gratulationskort till 
jubilaren.

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till älskad 
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 
minnesblad som ett sista minne från givaren. 

Ring Renée på 0650-17300 
eller  email  till   renee@htli.org

Ruben Östberg, Forsa

Rune Boström, Örbyhus

MariAnne Berg, Näsviken

Karin Bergström,  Näsviken 

Lennart Eriksson,  Håcksta  

Rune Hådén, Hudiksvall 

Sixten Jonsson, Knäred 

Anna Steiner, Hudiksvall 

Ingrid Larsson, Sundsbruk

Pelle Swing, Bjuråker 

Alf Norin, Bjuråker

Inez Strand, Bjuråker 

Hilding Sandström, Hudiksvall

Tage Westrin, Hudiksvall

Bertil Hallström. Rogsta

Lotta Frölander. Strömsbruk

Birgit Svensson, Delsbo

Exempel på fyrsidigt minnesblad

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

Till Minne Av - 

23



man vad som helst för att få mat att 
äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen för t.ex. 
en student.
Ta ett , och varför inte 
ett barn i samma ålder som någon i 
din familj. 
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.

fadderbarn

b l .a .  fö r  a t t  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, 
secondhandförsälj-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 kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv
12

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, förutom i 
biståndsbutiken Omtanken, 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 med-
arbetare 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 
stärka insamlingen av pengar 
för att utöka hjälpinsatserna, 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

värdig tillvaro efter ett långt 
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. 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 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, 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 sk icka 
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 lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 
mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 


