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En fridfull bild av en by i Afghanistan. 

Men skenet kan bedra. Murarna runt 

husen har sina skäl. 

Foto Internet.

EU:s dilemma

I skrivande stund är det stor 
dramatik i Storbritannien 
huruvida man ska välja sig ut ur 
EU eller stanna kvar. 

Samtidigt hör vi på radion att 
det bor ca en miljon polacker i 
Storbritannien, som jobbar och 
får en relativt skaplig lön. 

Dessutom är jag väl förtro-
gen med situationen för våra 
vänner i Lettland och Rumä-
nien, där massor av ungdomar 
gett sig iväg till Storbritannien 
för att söka ett jobb som ger en 
dräglig tillvaro. 

Hur skulle det bli om alla 
dessa människor måste åka 
hem till sina fattiga länder? 

Ett av de tyngre vägande 
skälen till att man vill ut ur EU är 
just att får ner invandringen.

Hur många tiggande romer 
det finns i Storbritannien vet 
jag inte men det finns en del 
Rumänska romer som skickar 
ut sina barn  för att tigga på 
Londons gator. 

Tigger i  ä r  förb judet  i  
Storbritannien, även om detta 
inte prioriteras av polisen. 

Då kan det ju vara lämpligt att 
utnyttja barnen i stället för att 
tigga själv. 

Barnen torde ju knappast bli 
anklagade av rättsväsendet för 
att tigga.

Jag frågade några tiggande 
romer i Ljusdal hur mycket de 
kunde få in på en dag.

- Mellan 30 kr till 200 kronor 
per dag, blev svaret.

Men, sa jag, är det då inte lika 
bra att vara hemma i Bulgarin 
om man får så lite som 30 kr per 
dag?

Svaret kom direkt:
- Jag är hellre här i Sverige 

och äter för 30 kr om dagen, 
även om jag måste frysa, än att 
var hemma i Bulgarien och 
svälta ihjäl, för där får jag 
ingenting.

Det svaret fick jag av en 25 
årig yngre man. En trevlig man i 
sina bästa år, som kommit hit 
med sin lika unga fru, för att 
tigga till sitt dagliga bröd.

De flesta av de romer som 
kommer till Sverige, eftersom 
det fortfarande är möjligt att 
tigga här, är arbetsföra och 
friska människor. Men de är 
nedklassade i sitt eget hemland 
till absolut bottennivå. 

Ingen vill anställa en rom. 
Ryktet om deras dåliga egen-
skaper går före och ingen får 
därför en chans att bevisa 
något annat.

Men svenskarna är ganska 
generösa, så de flesta som 
tigger får ofta ihop mer på 
tiggeriet, än på ett dåligt betalt 
jobb även i Sverige. Därför är 
det många som föredrar att 
tigga hellre än att arbeta. Det är 
klart att de sällan erbjuds 
kvalificerade jobb, som kan ge 
en högre ersättning, eftersom 
många av de romer som tigger 
är analfabeter och varken kan 
skriva eller läsa. 

De grovjobb som tidigare 
fanns att tillgå i deras hemlän-
der är borta i och med EU.   

Vad ska vi göra? 
Vad kan vi göra? 
Vi kan knappast förbjuda 

tiggeri när det handlar om att 
skaffa mat för att överleva.

 Det vore att dra på sig 
ansvaret för deras död. 

Vi har lyckats väl med en del 
familjer som vi genom fadder-
systemet hjälper att stanna 
hemma. 

Fördelen är att barnen kan gå 
i skolan och föräldrarna kan 
åtmistone göra sig förstådda i 
butiken där de handlar. 

Nu fattas bara ett fungerande 
komvuxsystem på deras 
hemmaplan, så att alla som inte 
har gymnasiekompetens (eller 
ens läskunskap) kan få det.

Precis som vi gjorde under 
70-80 tal.

Alla framtida jobb, med 
någorlunda status och löne-
nivå, kommer att kräva högre 
kompetens. 

Det behövs en större tolerans 
från alla som har kontakt med 
romerna. 

Först när vi visar dem 
förtroende vågar de ge oss 
förtroende. De är sen urminnes 
tider behandlade som samhäl-
lets lägsta individer. 

En tjänsteman i Rumänien sa 
till Alexandra på TV,  att det inte 
tjänar något till att ge dem 
utbildning, därför att de fort-
farande är romer, även om de 
kan läsa!.

Om vi ska vända på den här 
situationen måste vi visa att vi 
tror på dem, även om de är 
romer.

Vi talar faktiskt om människor 
som behöver all 
vår hjälp för att 
bli accepterade 
i dagens sam-
hälle. 

Sträck ut din 
hand till hjälp. 

De behöver 
den!

Allan Widarsson
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Vi behöver hjälp från allmänheten 
med att hitta faddrar, som kan täcka 
hela tiggarfamiljens kostnad. Gå 
gärna ihop tillsammans med vänner, 
grannar och arbetskompisar. 

För varje mottagarfamilj behövs det 
minst 2.000kr vilket motsvarar existens-
minimum i Bulgarien/Ru-mänien.  
Vanligen behövs ca 10 faddrar per 
tiggarfamilj.  

Det finns idag ca 4.000 tiggare I 
Sverige och de skulle alltså kunna åka 
hem om 40.000 svenskar ger 200 kr var. 
Självklart kan man förvänta sig att  
resultatet av detta kan bli att kanske tio 
gånger fler kommer hit för att få hjälp. 

Detta skulle inte heller vara omöjligt 
om 400.000 svenskar gav 200 kr var per 
månad. I varje fall skulle det revolutione-
ra tiggarnas situation. Det tar kanske en 
generation innan romerna, som själva 
tror sig vara dömda till ett liv i fattigdom, 
kan resa sig och bli en del av det 
moderna EU-samhället.  

          *******************
Vi registrerar mottagarfamiljen i vårt 

faddersystem Aidtrack, där faddrarna 
sedan kan följa varje krona från 
inbetalning till utbetalning. 

Vi  behöver skaffa fram uppgifter på 
mottagar-familjernas alla medlemmar, 
namn, ålder, födelsedag  och foton. 

Våra fadderråd i Bulgarien/Rumä-nien 
kommer att besöka familjen för att kolla 
familjens status och att allt är ok. 

        **********************
Våra krav mot mottagarfamiljerna, för 

att få vara med i det här projektet, är 
följande:

1 Barnen måste gå i skolan. 
2 M a m m a n  e l l e r  o r d i n a r i e  

vå rda re / fö rä lde r  ska  va ra  
hemma hos barnen. 

3 Förä ld ra rna  få r  i n te  va ra  
missbrukare.

4  De får inte fortsätta tigga

Vårt åtagande gäller för ett år i taget. 
Därefter utvärderas resultatat av 
hjälpen innan vi går in ett nytt års 
åtagande. 

Det är viktigt att familjen inte blir 
beroende av vår hjälp som ett slags 
socialbidrag.

*********************

I det nya EU-samhället finns inte plats 
för personer utan läskunskaper och 
yrkesutbildning. 

Därför har  utbildning den högsta 
prioritet för både barn och föräldrar. 

På grund därav kommer vi att verka för  
att föräldrarna, ifall de saknar avslutad 
grundskola, (vilket snarare är  regel än 
undantag) får slutföra utbildningen. 
Detta har högsta prioritet, eftersom 
detta även är ett gott exempel för 
barnen.

Fadderhjälpen utgör alltså en “morot” 
och möjlighet till att gripa chansen att 
fullfölja sin grundskola. 

Vi kommer även att verka för att skapa 
arbetstillfällen på hemmaplan för 
familjena.  

        *********************** 
För att kunna registrera varje fadder 

behöver vi  namn, adress, emailadress 
och tel samt uppgift på hur mycket var 
och en vill ge per månad.  Sen fördelar vi 
faddrarna över familjen så att alla 
kostnader täcks. Vi kopplar ihop 
faddrarna med barn i familjen så att 
familjen får den summa de behöver. Vill 
faddern ha ett särskilt barn i familjen, 
(ofta mest beroende på åldern på 
fadderns egna barn), så går det bra.

Av fadderpengarna går 5% till 
fadderråden i Bulga-rien/Rumänien. 
(En del av dem är själva romer) och 
resten 95% går direkt till fadderfamiljen.  

          *********************
Faddrarna bör om möjligt själv hålla 

direktkontakt med familjen för att skaffa 
sig information och samtidigt skapa en 
bra social delaktighet I samhället för 
mottagarfamiljen. 

Facebook eller liknande är bra och de 
flesta i Bulgarien/Rumänien har både 
råd och kunskap till att använda en 
mobiltelefon . 

Faddrarna betalar till våra 90-konto 
när man vill, oftast månadsvis eller 
ibland årsvis.   

Huvudsaken att det finns pengar på 
faderns kontot i vårt system när 
utbetalning ska ske. 

Vi tar inga avgifter för detta utan varje 
krona du betalar går ut i verksamheten.  

Vi har många faddrar som ger någon 
eller några hundralappar per månad till 
tiggarna utan att för den skull vara 
kopplad till någon speciell familj/person.  

I sådana fall kommer hjälpen bli 
fördelad/använd till flera olika familjer. 
Men även då får man via sitt konto en 
direktlänk till de familjer som man 
stöttat, eftersom vårt unika faddersys-
tem följer gåvan till mottagarfamiljen, 
vem som än har fått den. 

Utbetalningen sker vanligtvis varje 
månad. 

Till familjer som bor avsides skickar vi 
ibland stödet för två månader åt gången.  

ARBETSGÅNG
Faddern betalar in på något av våra 

90-konton PG 900115-7 eller BG 900-
1157 och vi registrerar summan  på 
fadderns konto i vår databas.

Faddern kan vara kopplad till ett 
speciellt barn med ett visst åtagande att 
täcka en viss summa per månad. 

Faddern kan även vara “fri” givare som 
ger “fria” gåvor d.v.s. pengar som kan 
användas till vilken familj som helst. Här 
finns även plats för en-gångsgåvor från 
kollekter eller donationer, som är märkta 
för särskilt ändamål. Sådana gåvor till 
fria mottagare sätts in på 90-kontot med 
märket “Tiggare”.  

Faddern kan när som helst logga in 
och kontrollera sitt konto, både in och 
utbetalningar. Samtidigt kan man läsa 
vad som hänt och skrivits om familjen. 

Faddern kan själv hålla kontakt med 
familjen via sociala media eller post. 

**************************
Fadderråden, som har ansvaret för 

utdelningen, tar varje månad ut en lista 
på de familjer som ska få hjälp.

När alla familjer fått sin peng och 
kvitterat sitt bidrag, “stängs” månaden 
och alla utbetalningar visas då på 
fadderns konto.   

Personerna i Fadderråden är volontä-
rer och är inte fast anställda, men de får 
en liten kostnadsersättning och 
täckning för sina kostnader för bensin 
och telefon för att kunna utföra sina 
uppgifter. 

Fadderråden har som uppgift att med 
jämna mellanrum notera nyheter och 
information som berör barnens livshän-
delser. 

Välkommen som medarbetar för att 
göra vår värld lite rättvisare.  

Så här fungerar hjälpen till tiggarfamiljerna

Leveranser under 2016 

2016 Totalt statistiskt värde för 2015 
11,0 
ton 

0,280mil 

April Kläder till  Petrozavodsk d   1.0 25.000  

Maj 
Kläder och möbler till Zilupe, sängar till Varaklani  i  
Lettland  

10.0 255.000 

 

 



4

Lansana Bangoura, dansare och 
musiker, som kommer från byn Diogoya 
i Guinea bor i Sverige sedan snart åtta 
år. 
Viveka Sjögren, författare och illust-
ratör, bor i Delsbo sedan tjugo år, och 
jobbar aktivt med och för barn och barns 
rättigheter; både i sitt författarskap och 
rent praktiskt, till exempel med ett 
utvecklingsarbete i Nepal via Svenska 
Institutet och Sveriges Författarförbund.
Lansana, Viveka och Lo Berg-
steinsson köpte hösten 2015 cirka en 
hektar mark i Lansanas hemby för att 
bygga och starta en privat skola för 
barnen i närområdet. 

Det finns en kommunal skola där ca 
250 barn går, men skolor som denna 
håller ofta låg nivå, och har, trots förbud, 
ofta inslag av bestraffningar, ibland 
fysiskt, i sin undervisning. Behovet är 
stort av bra språkundervisning och 
generellt en högre nivå på utbildningen. 
Planen är att i första hand sätta igång ett 
lågstadium med de tre lägsta klasserna, 
och förhoppningsvis sen hinna möta 
upp även med ett mellanstadium. Här 
kommer en pilotmodell som vilar på 
waldorfpedagogik sättas i bruk vad 
gäller att låta barnen vara barn; att se till 
individen och dess inneboende 
kapacitet och kreativitet, och väldigt 
viktigt: att barnen kan känna sig trygga 
både under lektionstid och på rasterna. 
Att skolan får en antroposofisk profil är 
något som kommer möjliggöra interna-
tionella samarbeten, utbyten och 
volontärverksamhet. Kontakt för 
pedagogiskt stöd håller på att upprättas 
med organisationen Sofia i Järna. På så 
sätt skulle skolan ingå i ett nätverk och 
kunna ha utbyten med t ex Gambia.

Skolan kommer att drivas genom 
mindre terminsavgifter som ska täcka 
tre lärarlöner, en rektor/huvudansvarig 
på plats, samt personal till köket. Att 
barnen får ett bra mål mat i skolan ser vi 
som ett viktigt inslag, vissa kommer att 
komma resande från närliggande byar. 
Att maten helst har producerats på 
skolans egen mark blir ett inslag i 
undervisningen – ekologisk hållbarhet. 

Den första byggnaden på området 
rymmer tre klassrum. 

Utöver detta ska det byggas ett 
lärarrum, toaletter och kök. 

Sedan hoppas vi att skolan ska kunna 
växa; få fler klassrum, ett bibliotek och 
speciella ämnesrum med till exempel 
fysik-och kemilabb. I närheten av skolan 
vill vi anlägga en liten klinik för alla i byn 
och kringboende, dit en läkare kan 
komma någon gång per vecka/månad 
för att hjälpa på plats. Kafé med 
försäljning av lokalt hantverk och 
textilarbete, något som barnen kommer 

att involveras i som en del av slöjdutbild-
ning, byggs i anslutning till centret, där 
vinsten delas och går in och stödjer 
verksamheten i skolan och kliniken, allt 
enligt en nepalesisk modell, 
 se www. krmef.org

Allt material köps på plats, likaså 
hämtas arbetskraften i närområdet för 
att så många som möjligt ska kunna 
vinna på att delta i projektet.

Redan nu är flera bybor involveradet 
och förväntningarna är stora. Folk tar 
omvägen förbi skolan för att se hur 
bygget framskrider, och föräldrar har 
börjat höra av sig med frågor om när 
skolan börjar och om det är dags att 
anmäla sitt barn.

École Lo har en sida på facebook 
där man kan följa bygget och få informa-
tion om hur man kan hjälpa till! 

Vad vi behöver i nuläget är bidragsgi-
vare som kan hjälpa till med medel som 
behövs för att färdigställa skolan, och att 
bekosta den container som ska fyllas 
med andrahandsmateriel från Sverige 
och skeppas till Guinea. 

Steg två i projektet – att bygga 
vidare och låta centret kring skolan växa 
kommer att kosta cirka 200 000:- och 
har ett längre tidsperspektiv. Vi hoppas 
kunna se det färdigställt inom tre år.

Utöver detta finns planer från Barn-
och ungdomslitterära sektionen i 
Sveriges Författarförbund att gå in som 
ideell delaktör och arbeta för barnlittera-
turen i området. Den behöver utvecklas 
och spridas. Det planeras nu för en 
förstudie kring barnlitteraturen i Guinea, 
där École Lo tänks in i en nyckelroll som 
ägare av ett skolbibliotek med en aktiv 
kringresande bokbuss knuten till sig, en 
bokbuss som kan nå andra mindre 
skolor med läsaktiviteter och utlån av 
böcker.

Budget:
Själva skolbyggnaden beräknas vara 

Skolprojekt École Lo, Diogoya/Tambaya i Guinea.

Här levereras de ca 50.000 tegelstenar som inköpts till bygget.

Den ca 20 meter långa väggen 
utanför de tre första skolsalarna är 
snart uppe i full höjd. Varje klassrum 
är ca 43 kvm och planeras ge plats 
för ett 20 tal barn.  

klar inom ca fyra-sex månader.
 Bygget har hittills kostat runt 15 000:- 

och beräknas kosta ungefär lika mycket 
till.

Inredning till skolan ska dels skickas, 
dels byggas på plats. 

Det som skickas ingår i container-
kostnaden, som uppgår till  ca 70 000  
kronor.

Totalt behöver vi alltså ca 85.000 kr 
under 2016.

www.facebook.com/École-Lo-en-
skola-i-Guinea



En annorlunda musikupplevelse till förmån 
för lägergården �Bärnstenen� i Lettland 
Pastorn och sångaren Björn 
Swenberg vill med den här CD- 
skivan stödja uppbyggnaden av 
lägergården Bärnstenen. 
Lägergården ligger  ca 35 km från 
Daugavpi ls  i  Let t land och 
dessutom inte så långt från den 
Vitryska gränsen. 
Björn har valt att låta hela 
inkomsten från skivan gå till 
investeringen i lägergården 
“Bärnstenen”.  
Lägergården har under somma-
ren fått bl.a. elström inkopplad.
Vatten och avplopp är under 
projektering och för detta behövs 
stora summor pengar. 
Under sommaren har det hållits ett 
10-tal veckolånga läger på 
lägergården för barn och ung-
domar i alla åldrar . Deltagare har 
varit olika grupper från både 

Daugavpils och Vitryssland.
Björn Swenberg sjunger, på sin 
nya CD-skiva, 15 andliga sånger till 
cittra och orgel . Sångerna är ett 
urval från vår gamla sångskatt, 
några som idag sjungs alltmera 
sällan.  
Skivan kostar 80 kronor  plus porto 
20 kr och distribueras genom 
HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att 
skicka 100 kr till vårt plusgiro 
900115-7 eller bankgiro 900-1157 
och skriva BjörnsCD som referens, 
så kommer skivan med posten.  
Eller maila beställningen till 
info@htli.org, så kommer skivan 
med bifogat inbetalningskort.

Du kan även ringa in din beställning 
till vårt kontor på 0650-560100 
mellan kl 11.00-15.00 på vardagar

Väggarna till de första rummen i 
skolan börjar ta form.

Det här är en fin chans för er som 
företag eller annat att kunna 
vara med från början i ett bis-
tåndsprojet utan mellanhänder 
vilket betyder att inga pengar 
trillar bort längs vägen. 

 I första hand byggs ett lågstadium 
för tre klasser, där barnen kommer 
få sin undervisning i privat regi på 
en nivå som gör det möjligt för dem 
att ta sig vidare uppåt inom skol- 
och senare yrkesliv. Vi vill erbjuda 
bra språkundervisning, ett gott mål 
närproducerad mat, och undervis-
ning i kreativ anda utan risk för 
bestraffningar och aga - något som 
trots förbud fortfarande är brukligt i 
kommunala skolor.
Vår förhoppning är att skolan ska 
kunna bli lite av en pilotmodell, då 
den kommer få en touch av 
waldorfskola och byggas kring 

tankar på ekologisk hållbarhet med 
återbruk, traditionellt hantverk 
jämte de vanliga kärnämnena, och 
ha ett fokus på barnen som de 
framtida och viktiga stöttestenar i 
samhället de är.
 
Om ni vill vara med och bidra är det 
viktigt att ni skriver “Skola  
Guinea” på ert bidrag till något av 
HTLI:s  90-konto:  
Pg 90 01 15-7 eller  Bg 900-1157 
Lämna tydliga kontaktuppgifter så 
att vi kan hålla er informerade om 
hur arbetet framskrider, och också 
kunna berätta för media etc vilka 
sponsorer vi har! Ni får därför 
gärna höra av er till oss personli-
gen till:

Viveka Sjögren, 
Projekt-och 

insamlingskoordinator 
070 - 250 6991

Facebook:  École-Lo-en-skola-i-Guinea



Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

För att färdigställa den här rekreations- och lägergården 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 och 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 Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

i Lettland, som 

 

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com

www.leklust.se
 Albins Leksaker 

i Hudiksvall, 0650-595082 

 och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Storgatan 24 (Fyren), 

En RUT-tjänst

från

Hjälp Till Liv International  

www.htli.org       tel 076-8503582

Dammtrasan som hjälper!
Företaget Dammtrasan är numera en del av våra 

tjänster. Tidigare ägare av företaget Dammtrasan 

har lämnat över den till Hjälp Till Liv International. 

Därmed blir  Dammtrasans verksamhet ett projekt 

som ger hjälp till de fattiga. 
Vi hälsar alla gamla kunder välkomna och vi 

lovar göra vårt bästa för att fortsätta att ge er 

den bästa tänkbara service. 
Samtidigt vill vi hälsa nya kunder välkomna.   
Som kund hos oss bidrar du till att öka våra 

möjligheter att hjälpa de allra fattigaste famil-

jerna på vår planet. 
De tjänster som vi kan hjälpa dig med och som ger 

dig rätt till skatteavdrag med 50% av arbetskostna-

den är bland annat följande:

Veckostädning Storstädning 
Flyttstädning Fönsterputs 
Gräsklippning Snöskottning
Diverse småärenden till hushållet. 

Men självklart vill vi gärna även stå till tjänst med 

uppdrag som faller utanför RUT och ROT 

tjänsterna.        

Välkommen att ringa tel 076-8503582 och berätta 
vad du vill ha hjälp med, så ska vi se vad vi kan stå 
till tjänst med. 
 

Välkommen som kund och bidra
till att öka våra hjälpresurser.

Nu kan du få ditt hus rent och 
fint samtidigt som du gör en god 
gärning för de fattiga.
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Än kan du ta del av en händelserik livsberättelse 
Se här några läsares omdömen:

"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till 
skratt och tårar.  DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en 
imponerad HTLI- medarbetare.

Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna 
boks huvudperson är i många stycken en ny och 
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas 
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man 
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för 
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar 
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en 
spik".    Ove Aronsson 

*********************

*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen” 
är en bok man blir glad av.  Av flera skäl .
    Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en 
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
    Man möter en optimist. För honom finns det egentligen 
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde 
under en inte helt lätt uppväxt.
    Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som 
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan 
uträtta mycket.
  En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra 
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara 
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän 
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det 
dyker en hjälpande ängel upp. 
    Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om 
en man som föredrar att satsa på behövande medmännis-
kor.
   Man blir glad. Läs!  /  Öyvind Helgesson

Vi fortsätter att sälja 
boken där 100% av 
intäkterna går till de 
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor 
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.  

När du köper den här boken ger du ett mål 
mat till ett barn under 1-2 månader.

För den som själv deltagit i några av HTLI:s 
resor finns mycket att minnas och känna 
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.

Boken kan beställas via medföljande inbetal-
ningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650-
560107. 
Det går även att beställa via epost på 
info@htli.org

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

SÅ KAN DET GÅ …...

Man blir faktiskt väldigt berörd........

Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås, 

köpa en Coca cola och sen gå ner med det på 

Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man, 

som sitter på muren om kvällarna och säljer 

krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls 

på-trängande, så jag har funderat ibland om 

han får sälja något alls. Jag köpte 2 armband 

för 3 Euro och gav honom 2 Euro mer i stället för 

att pruta, som han väl annars mest är van, samt 

bjöd honom på fika.

Han blev faktiskt jätteglad.  

Kram, Siv.

(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under 

vintertiden)

ALLANS FÖRTJÄNST.
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Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se

-Slamsugning-
-Torrsugning-
-Rengöring av 

vattenbrunnar och 
borrhål-

-uthyrning av 
containers, flak och 

miljöstationer-
-Transporter-

Jour dygnet runt
0771-192000

www.stenolofssons.se
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Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

Öppet: må,ons,11.30-16.30, To-Fr 11.30-17 
Lörd 11.00-14.00 

Beställ dessa vackra vykort och stöd 
Open Doors arbete för de människor 
som är förföljda på grund av sin tro. 
Open Doors är en internationell mis-
sionsorganisation, politiskt oberoen-
de och inte bunden till något samfund 
eller förening. 
Open Doors målsättning är bland 
annat att: Stärka och uppmuntra 
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje 
månad med en lista över de länder där 
förföljelsen är som värst.   
Besök gärna Open Doors svenska 
hemsida  www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort 
stöder du Open Doors arbete. All 
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:

Happy People Produktion, 
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7,  82441  Hudiksvall

Korten kan beställas via email på 
 , men 

betalning sker gonom HTLI:s insam-
lingskonton;  plusgiro  900115-7, eller 
bankgiro 900-1157 . 
Korten är mycket lämpade för gra-
tulationer och vänskaplig uppmuntran.
  
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för 
100 kronor  inklusive porto.

Beställer du färre än 20 kort betalar du 
på grund av portokostnaden 5 kr st.

Om du föredrar särskilda motiv måste 
du ange de önskade kortens nummer.

Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall, 
medan de övriga är tagna i Israel.

Korten levereras omgående med post 
så fort betalnngen är bokförd. 

karolinus81@hotmail.com

1

5

4

2

3

Vykort som stöder de förföljda kyrkorna

Fina kort för Gratulation och Uppmuntran.

Tel 0650-31900
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En flyktings väg till lycka i ett 
land långt uppe i norr, som han 
inte ens visste att det fanns.

Du kommer från Afghanistan. 
När kom du till Sverige?

Den 8 augusti 2012

Vad sysslade du med i ditt 
hemland?

Jag började arbeta när jag var nio 
år. Min pappa dog  av sjukdom när 
jag var barn. Kvinnor får inte gå bort 
och arbeta i vårt land. Jag hade en 
syster också och vi måste ha mat, 
vad skulle jag göra?

När jag var mellan nio och elva  år 
sålde jag vatten. Jag hade sett att 
andra gjorde det och såg en chans 
till en inkomst. Varje dag  mellan kl 6  
och 22 hämtade jag vatten i två 
dunkar á 20 l/st åt gången. 2-3 ggr i 
månaden gick jag bakom korna, som 
passerade på vägen, och samlade 
ihop kodynga. Det använde vi till att 
elda med. 

När jag var 11 år gifte mamma om 
sig. Efter det ville ingen prata med 
någon i familjen och mina bröder 
flyttade hemifrån. Efter det har vi 
aldrig träffats.  Det är 24 år sedan.

 Nu var det bara mamma, min 
halvsyster Sima, den nya mannen 
och jag i huset.

Jag fick inte bo hemma för den nye 
mannen. Jag var bara elva år när jag 
blev utkörd. Jag bad om att få tre 
månader på mig att skaffa någon-
stans att bo. Det beviljades. I tre 
månader tjatade jag på en man, som 
hade elektronikaffär i byn, om jag 
kunde få jobba hos honom. Varje 
dag städade jag och gjorde fint 
utanför hans butik, innan han kom på 
morgonen,  för att blidka honom och 
visa att jag kunde jobba. Efter 3 
månade sa han ”ok, du får jobba,  
men du får inget betalt”.  Det är ok, 
sa jag .

En annan man hade sett min flit 
och frågade om jag ville komma till 
honom och jobba i hans bilverkstad. 
Jag blev jätteglad. Där stannade jag i 
11  år.

Nu kunde jag betala för Sima så 
hon kunde studera.

Bilmekanikern  hade en dotter, 
som inte var gift och jag hade ingen 
fru, så mannen frågade om jag inte 
kunde gifta mig med hans dotter. Så 
blev det. Efter ett år fick vi en son.

På dagen jobbade jag i verksta-
den och på kvällarna renoverade jag 
huset, som jag hade köpt.

En maffiaboss ville gifta sig med 
min syster Sima. Han hade sett 
henne på vägen vid tillfälle.

Han hade redan fyra fruar. Sima 
sa NEJ. Når Simas pappa inte kunde 
övertyga henne sköts ha ihjäl.  När 
mamma och Sima blivit ensamma 
flyttade den hem till mitt hem.

 Han försökte då tvinga mig att 
övertala henne.  När jag vägrade 
och sa att hon måste bestämma 

själv, misshandlade han mig flera 
gånger med kniv, gevärskolv, mm. 

Då fattade jag  beslutet att flytta till 
en annan stad.. Där startade jag en 
firma.

Efter en och en halv månad där 
blev jag stoppad på vägen av  
maffiamannens män.

De körde över mig med sin 
motorcykel, sparkade och slog mig 
tills de trodde att jag var död. 
Därefter lämnade de mig på lands-
vägen. Jag hasade mig framåt på 
ena armbågen, som var det enda jag 

Intervjun

Arif poserar i sina Afghanska kläder. Han jobbar som bilmekaniker på 
vårt Biståndscenter. Hans stora längtan just nu är att hjälpa fattiga 
barn  i sin egen hemstad Andkhoy. 



11

kunde stödja på för att förflytta mig. 
Lyckligtvis kom en vänlig man förbi. 
Han tog mig till sjukhuset. Maffian 
kom även dit och hotade mig. 

Utöver allt detta brände han ner 
min verkstad och värst av allt:

Han kom hem till oss med ett 
ultimatum,  att om inte Sima ville 
gifta sig med honom skulle han döda 
mitt barn. Och han gjorde det!!  Mitt 
framför våra ögon inne i vårt hus. 

– Om hon inte gifter sig med mig 
kommer jag och dödar ett barn till, 
var hans avskedsreplik.

Nu fanns det inte längre någon 
annan möjlighet för oss än att fly ut ur 
landet.

Min fru Sheriffas syster tog hand 
om henne och våra fyra barn. 

Jag sålde mitt hus för 30 000 
dollar, tog min syster Sima och 
mamma med mig och sökte upp 
någon som kunde hjälpa oss att 
lämna landet. 

Flyktvägen
Först fick vi åka buss. Vi var ca 

femtio 50 personer inpackade i en 
minibuss  avsedd för 18 personer. 
Resan pågick i hela tjugofyra 
timmar. Plötsligt tog vägen slut och 
det gick inte att köra längre.

Det var bara att sätta igång och 
gå. Vi vandrade i två nätter och tre 
dagar innan vi äntligen kom fram till 
några små hus. Där fick vi vila i 
sexton dagar utan att veta vad som 
skulle hända därnäst. 

Men så plötsligt väcktes vi en natt 
klockan två med besked att vi genast 
måste iväg.

Mamma kunde inte gå. Hon 
hängde på mig och Sima medan vi i 
tre dagar vandrade uppåt på ett 
berg. Där var det jättekallt. 

Jag tog av mig jacka och byxor 
och försökte på så sätt värma 
mamma. Vi satt hårt ihoptryckta för 
att försöka hålla värmen. 

Att sedan gå ner för berget var 

ännu svårare för att man fick hålla 
emot hela tiden för att inte ramla.

Tre månader hade gått när vi 
äntligen var framme vid ett av målen i 
närheten av Turkiet.

Nu skulle vi åka båt till Grekland. 
Jag frågade om det fanns fler länder 
på andra sidan vattnet. 

– “Ja där finns det många länder”,  
fick jag till svar. Det hade jag ingen 
aning om.

Båten var liten och vi var många.  
Vi hade absolut ingenting med oss, 
förutom det vi hade på oss. Alla grät,   
hela tiden hotade av beväpnade 
vakter. Två  polisbåtar mötte oss och 
escorterade oss till land.  Där blev vi 
instängda innanför ett stängsel i en 
månad.

Vi blev förhörda om vilka vi var och 
delades in i grupper. Min familj 
placerades slutligen i en buss 
destinerad till Athens flygplats. Vi 
hade ingen aning om vart vi skulle. Vi 
hade fått ett pass, ett id-kort och ett 
annat papper.

Så satte vi oss äntligen på 
flygplanet, som skulle föra oss till ett 
okänt, men förhoppningsvis, vänligt 
sinnat land. När vi några timmar 
senare landade på Arlanda hade jag 
ingen aning om vad för sorts land 
Sverige var. 

Därifrån åkte vi buss i 20 minuter 
till en plats som heter Märsta. Där 
fick vi stanna  i en natt och 2 dagar. 
Under den tiden blev vi intervjuade 
om varför vi kommit till Sverige.

Nästa resa gick till Gävle där vi 
stannade i ca 15-20 dagar. 

Sen kom nästa besked: 
–  Ni ska åka till Iggesund . 
När vi anlänt till Iggesund hade vi 

välbehållna nått målet efter fyra 
månaders strapatser och ovisshet.

I den stund  jag steg av planet på 
Arlanda började ett helt nytt liv för 
mig och min familj.

Hur har livet blivit för dig och 
din familj i Sverige?

I början kunde jag naturligvis inte 
språket, inte heller någon av de 
regler som gäller här mellan männi-
skor.

Min egen familj var fortfarande 
kvar i Afghanistan medan jag 
väntade på att få uppehållstillstånd. 
Då saknade jag dem väldigt mycket.  
Men nu är de alla här.

Jag märkte genast hur människor-
na här i Sverige hjälper varandra,  
vilken religion eller hudfärg de än har 
eller om de är barn eller vuxen, man 
eller kvinna. Därför bestämde jag 
mig för att inte längre vara muslim 
utan leva som de kristna. 

Då blev det problem med min 
mamma och syster eftersom de 
fortfarande är muslimer. De accepte-
rar mig inte längre. Det känns ont i 
mitt hjärta, när jag tänker på att jag 
betalat och offrat allt för  dem båda 
och räddat Sima från att bli maffiafru. 

Men jag är lycklig här. Jag lever ett 
mycket bra liv nu. Jag har min fru. Vi 
har fyra barn, som går i skolan och 
redan pratar svenska, samt en liten 
1-åring. Jag jobbar nu som bilmeka-
niker på Håstaholmen Biståndcenter 
. Där får jag vara med och hjälpa 
andra, i gengäld för den hjälp jag och 
min familj har fått och får här i 
Sverige. 

Jag får nu gå på CUL (Centrum för 
Utbildning och Lärande) och lära mig 
svenska, vilket är absolut nödvän-
digt om man ska bli svensk.

Jag vill av hela mitt hjärta tacka 
Allan och Anna-Lena, som så totalt 
osjälviskt ägnar så mycket tid åt att 
hjälpa andra människor utan tanke 
på eget välbefinnande. Jag tycker att 
ni är fantastiska.

Slutligen vill jag också tacka 
Sverige av hela mitt hjärta, som tar 
så väl hand om min familj.

Arif intervjuades av 
Renée Westrin
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Skolprojekt i Afghanistan
Arif Said kom till Sverige som 
flykting för snart 4 år sedan. Han 
var hotad till livet och flera av hans 
anhöriga hade dödats av maffian. 

Nu arbetar han som bilmekani-
ker på Håstaholmens bistånds-
center och har börjat förstå vad 
bistånd egentligen handlar om.  
När han etablerat sig i Hudiksvall 
och sett hur vår organisation 
arbetar, ville han försöka hjälpa 
några familjer i Afghanistan.   

Han hade själv fått hjälp till sin 
familj innan de kom till Sverige och 
han visste vad det betydde för 
honom. 

Efter kontakter med personer 
han kände i Afghanistan började vi 
hjälpa en kvinna, Amina, som själv 
var änka och förlorat både barn 
och man genom Talibanernas 
härjningar. Hon har tagit sig an ett 
tjugotal föräldralösa barn som hon 
förser med mat undervisning. 

Det resulterade i att Arif började 
tänka i större banor och insåg att 
en skola för flickor är viktig. 

Kommunstyrelsen i Andkhoy fick 
vetskap om våra insatser i staden 
och frågan kom upp om huruvida 
vi kunde vara med och bygga ett 
skolhem för 400 barn, där minst 
hälften av eleverna ska vara 
flickor.  

Efter garantier från kommunen, 
Borgmästaren och lokala polisen, 
var Arif villig att resa dit och lägga 
grunden för ett skolhem för 
föräldralösa och fattiga barn.  

Det fanns en tomt avsatt för detta 
ändamål för många år sedan, men 
det hade aldrig blivit något bygge. 

Platsen ligger strategiskt näst-
gårds intill det lokala polishögkvar-
teret vilket är en förutsättning för 
att kunna bedriva en skola för 
flickor. Risken är annars stor att 
Talibaner och andra radikala 
islamister kommer och sätter 
stopp för verksamheten. De vill 
nämligen inte att flickor ska vara 
läs-  och skrivkunniga.  

Men de lokala myndigheterna 
börjar förstå att det blir ett bättre 
samhälle om även kvinnorna får 
vara med att bygga det.

Efter flera Skype- möten, med ett 
40-tal kommunledamöter, beslöt vi 
att Arif skulle få åka och påbörja 
arbetet. 

Det var inte utan bävan han gav 

Änkan Amina, försåg ett 
tjugotal barn med mat och undervis-
ning, under mycket primitiva för-
hållanden.

dagligen 

I de Afghanska bergen möter man ofta små byar där husen ligger 
inhuggna i bergssluttningarna.  

Det var den 29 april som Arif vände åter mot Sverige och passerade genom 
de Afghanska bergen där många bergstoppar fortfarande låg snöklädda. 
Längre ned strömmade smältvatten i dalgångarna.

Efter ca tio dagar stod den två meter 
höga och 130 meter långa skydds-
muren nästan färdig.  
Muren omgärdar hela skolgården 
och är ett  skydd mot ovälkomna  
inkräktare . 

Efter bara några få dagar är muren 
en god bit på väg upp i höjden.

Byggmästarn markerar var hörnen 
på den blivande skolgården skall 
vara. 

Några kritstreck markerar var den 
130 meter långa muren skall byggas.
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sig iväg. Han hade ju lämnat 
landet på grund av att 
maffian hotade honom till 
livet. 

Men Borgmästaren och 
polisen ställde upp till 
hundra procent och Arif 
lämnades aldrig ensam utan 
beväpnad eskort. 

Redan första dagen fanns 
40.000 tegelstenar på plats, 
avsedda för den skyddsmur 
som skulle omgärda skol-
gården.

På dagtid byggde hantver-
karna på muren och på 
natten kastade Arif fram 
tegelstenar, så att hantver-
karna hade material att 
arbeta med när solen steg 
upp följande morgon.   

Efter tio dagar var den 130 
meter långa muren klar och 
skolgården på 1500 kvadrat-
meter var avskild från gatan. 
En annonstavla av vitt kakel 
vid entreporten kunde nu 
berätta att detta var ett 
samarbetsprojekt mellan 
kommunen i Andkhoy och 
Hjälp Till Liv International i 
Sverige.  

Skolan kommer att ge 
plats för undervisning av ca 
400 barn, varav 200 är 
föräldralösa, som ska få 
möjlighet att bo på skolan.

Minst hälften av barnen 
ska vara flickor. Det här blir 
en folkskola med barn upp 
till högst tolv års ålder. 

HTLI kommer att aktivt 
söka sponsorer, som vill 
vara med och bygga ett 
samhälle med skola för båda 
könen. 

Kommunen kommer att 
ansvara för alla löner till 
lärare och föreståndare för 
elevhemmet. 

Även säkerhetsvakten,  
som för oss är en obegriplig 
nödvändighet, betalas av 
kommunen. 

Vi tycker ju att det är 
fruktansvärt att barn ska 
behöva växa upp under 
sådana uppenbart osäkra 
förhållanden.

Fortfarande kommer poj-
kar och flickor att undervisas 
i skilda klassrum men ett 
stort steg framåt är ändå att 
de får gå i samma skola. 

Arif klipper, tillsammans med Byäldsten och Borgmästaren, det band 
som symboliskt inviger skolgården, allt  medan kvinnorna  applåderar 
och hoppas att  deras flickor äntligen ska få gå i skolan.

Redan nu finns vår alldeles egen beväpnade 
vakt på plats. 

Kommunen ser detta 
projekt som ett pilotprojekt, 
som andra platser kan 
komma att  kopiera. 

Projektet förväntas pågå 
2-3 år innan skolan står 
färdig. Kostnaden är beräk-
nad till  ca 300 000 kronor.

Medan hantverkarna på 
dagtid arbetade med skol-
gårdsmuren passade Arif på 
att besöka några av våra 
fadderfamiljer.

  
fortsättning nästa sida..

När invigningen var klar överlämnades port-
nycklarna till de kvinnor som ska ansvara för 
verksamheten. Skolan kommer att i första hand 
drivas av kvinnor.

Här på infotavlan finns två händer, som 
symboliskt visar samarbetet mellan två folk utan 
åtskillnad mellan kön eller religion. En något 
intressant symbol med tanke på att även vi i 
Sverige har personer som inte vill ta kvinnor i 
hand när man hälsar.

Skolbygget i är 
ett mycket angläget 
projekt. Inte minst för 
kvinnornas kamp för lika 
värde för kvinnor och 
män.
Långsamt börjar nu 
politikerna inse att ett 
samhälle som tar hänsyn 
till både män och kvinnor 
blir bättre.

Vi behöver sponsorer till 
detta projekt. 
Kan du vara med om att 
skriva historia, en histo-
ria som berättar om tiden 
när flickor i Afghanistan 
gavs chansen att studera
?

Totala kostnaden är 
beräknad till 300.000 kr 
fördelad på tre år.

Ge ditt bidrag till 
900-1157 

och märk gåvan med 
“Andkhoy” . 

Andkhoy 



Det här är “våra” föräldralösa barn, som vi har hjälpt med mat och 
undervisning under ett par år. Idag hyr vi en lokal för deras skola, men de 
hoppas att snart få komma in i den nya skolan. 

Medan hantverkarna byggde på muren passade Arif på att besöka en 
fadderfamij och förse dem med bland annat mjöl och ris. 

Här är ett exempel på den 
energirika lunchsoppa av majs 
och olja som våra barn ofta får äta.

Den här familjen fick också en fin 
golvmatta som effektivt isolerar  
barnen från det fuktiga jordgolvet 
som är deras vanliga lekplats.  

Bostäderna är ofta byggda av 
lertegel med jordgolv. I en av 
familjerna hade alla barnen någon 
form av handikapp. Arif kände att 
han ville hjälpa dem lite extra och 
köpte en tjock matta till  golvet. 
Behoven är stora. Vi kommer att 
fortsätta med fadderarbetet här 
trots att det är svårt med kommuni-
kationerna. 

Vi håller kontakten med våra 
medarbetare endast genom Skype 
och mobiltelefon. Vi får bra infor-
mation men kontakten kan bara 
ske genom någon av våra 
Afghaner i Sverige, beroende på 
att de flesta familjer inte kan 
engelska och  inte heller kan  läsa.

Text:  Allan Widrasson.
Foto. Arif Said  

Under överinseende av Borg-
mästaren överlämnar Arif en fin 
videoprojektor att användas i 
skolarbetet. Det blir ett betydande 
lyft för metodiken i undervisningen, 
när papperslappar ibland kan 
kompletteras  med video.  
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Problem med bilen?
I takt med att vår verkstad får bättre utrust-
ning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.

Ring Arif på  072-2690220
0650 - 560100 mellan 8-16 

 för kostnadsförslag.

Hudiksvalls enda bilverkstad där behåll-
ningen går till humanitärt bistånd. 

Därför talar vi bara om humana priser.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              bilhjalpen@htli.org

BilHjälpen  
på Håstaholmen kan hjälpa dig.

När du anlitar du BilHjälpen 
hjälper du barnen i Afghanistan
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Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

0650-54 34 34  •  Hallstaåsv. 37,  Hudiksvall
www.xyzmaskin.se  •  Må-fre 7-17.30    Lö 10-14

· SKOG OCH TRÄDGÅRD

· ATV & SNÖSKOTER

· SLÄPVAGNAR

· HÄST & LANTBRUK

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

· FODER & STALLSTRÖ

· JAKT & FRITID

· ELSTÄNGSEL & STOLP

· ROBOTGRÄSKLIPPARE 

 EGEN SERVICE VERKSTAD

Monitor

Vill även ditt företag annonsera i vår 
tidning eller göra en direktsponsring? 
Kontakta Erik de Pablo på 070 342 98 61 
eller erikdepablo@htli.org

Körkortsvisa av Hedvig Olsson

Elever till bilskolan kommer var da´, 
och alla ett körkort på bil vill ha
Bilinstruktören han visar och lär, 
gas, broms och koppling, det har du där
Ratten den måste du ha för att styra 
och hjul finns på bilen till antalet fyra
Körriktningsvisarn i sväng fälles ut 
och där har du mätarn då soppan tar slut.

När bilen ska startas en nyckel det finns, 
håll kopplingen nere och gasa kvinns
Lägg i en växel, ta ettan min vän, 
det där gick rätt bra, vi tar om det igen
Nu ska vi ut och försöka praktisera, 
med Tappers elever vi nu konkurrera
Och undviker krockar och få motorstopp, 
ja fällorna är många man måste se opp.

En korsning syns skymta hur ska det nu gå, 
kör vänster därframme man hörer då
Men i rena ivern till höger man for, 
fast körriktningsvisarn till vänster glor
En säker bilist som ej gilla det hela, 
gav oss en signal för att vi hade felat
Instruktören muttra, vad gjorde du nu, 
hur tror du det gick om alla körde som du

Allt kan man lära om bara man vill, 
som att plugga märken och lite till
En dag säger Lindh du till veckan är klar, 
bara besiktningsman ger sitt svar
Nu kan vi alla en bil prickfritt köra, 
vi frågar inte längre hur ska vi nu göra
Ikväll har vi samlats till avslutningsfest, 
vi tackar vår ärade bilhedersgäst.

Denna visa skrev jag 1959, då jag och min syster 
Karin tog körkort. Man kan sjunga den på melodin 
”Johan på snippen”. 

Hedvig Ohlsson, Hudiksvall
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. Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 
K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Problem med 
möblerna eller 
gardinerna?

Vår skräddarmästare och tapetserare 
Shirin kan fixa det mesta. 

Ring eller kom in och berätta om dina 
bekymmer. 

Ring 0650 - 560100 mellan 8-16 
 för kostnadsförslag.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              info@htli.org
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Allt under presenningarna,

 

sjukhusmaterial och möbler av olika slag 

 

ska med på resan.

 

Tomrummet ska fyllas till sista 

plats. Här är det  just påbörjat.
 

Hela  

klädlagret  

ska också lastas in.  

Vid ilastningen behövs många krafter.  

Här är det Afis och Milad som tar i  

och fyller på.  

Zilupe i Lettland väntar på denna långtradare.

 

Bild och text Renée Westrin
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Axplocket
Lite axplock ur vår butik. Det är ständigt 
en ström av nya varor. Titta gärna in 
och se om du hittar något som passar.
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Tandläkarhuset,   Bankgränd 2,  82443 Hudiksvall

Tfn  0650-181 50       Fax 0650- 18159

info@tandhuset.se    www.tandhuset.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

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 

hem
du även möjlighet att skriva 
till dem. 
Ta gärna upp en kollekt 
bland dina vänner, i din 
arbetsgrupp eller pensio-
närsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverk-
samheten 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. 

situation.  Om du vill har 

Din Hjälp Räddar Liv!

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Ulla Delsbo Två trisslotter 

May Grönkvist Söderhamn CD-skiva

Siv Hållander Falköping     Två trisslotter

Kerstin&Lennart Thillberg Forsa Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här: 

 Jonsson  

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
hudikkiro@gmail.com

Mickelsväg 4
824 34 Hudiksvall

0650-10810
0705319961

www.upplandspotatis.se

info@upplandspotatis.se

          Tel 0294-20078 

 

http://www.tunabilteknik.se


Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste 
finnas hos oss före den 25 augusti 2016 till: 

Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall

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

      CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 
 
      Två trisslotter

      Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)   
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Gammelbansvägen 1
82440 Hudiksvall 

Vi kan släcka dina tvåor!!

Bilverkstad
 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.seTel 0650-540700

http://www.tunabilteknik.se


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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på framsida av 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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt 
minnesblad

framsida av 

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

Till Minne Av - 
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Elisabeth Wiberg Hudiksvall

Nils Berg Hudiksvall

Olle Stagnell Hudiksvall

Britta Zetterman Hudiksvall

Anna Rask Hudiksvall

Börje Eriksson Hudiksvall

Gösta Lind Hudiksvall

Marianne Ersson Hudiksvall

Arne Åström Yttre Bergsjö

Anders Olsson Delsbo

Gunvor Bygren Gnarp

Nils Ersson Jättendal

Lars Östensson Timrå

Sven Johansson Tibro

Anna-Lisa Brunzell Iggesund

Göta Nilsson 90 år Delsbo

Eva Löf 80 år Farsta

Henry Knuuth 75 år Hudiksvall

Siv Knuuth 75 år Hudiksvall

Barbro Widarsson 65 år Handen

Rolf Larsson 60 år Karlskoga

Sara Larsson 29 år Karlskoga

Alf och Gunilla Sjöblom firade guldbröllop.

In Memoriam
 

Vår kära medarbetare Marianne Ersson, har hastigt 
lämnat oss genom en trafikolyckshändelse. 
Hon var mycket uppskattad som medhjälpare i det 
redaktionella arbetet med denna tidning. 
Marianne var skicklig att fånga tiden med sin 
kamera och hade en särskild förmåga att formulera 
fängslande artiklar. Vi saknar hennes engagemang 
för de  fattiga och lyser frid över hennes minne.    

Styrelsen



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

och arbetstillfällen på hjälporterna. 
o c h  a r b e t s t i l l f ä l l e n  p å  

hjälporterna. 
Vi försöker decentralisera 

arbetet, så att alla medarbetare 
kan arbeta helt utifrån sina egna 
möjligheter. Vi behöver hjälp med 
klädsortering, secondhandför-
säljning.  m.m.   

Vi  behöver datakunniga 
administratörer och organi-
satörer 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

eller Bg 900-1157

Vi har 90-konto och kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

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 
vår second och Biståndsbutik på 
Håstaholmen. Ingen annan form 
av ersättning betalas för den tid 
man lägger ner i detta arbete. 

 Ersättningen består i gengäld 
av glädjen över den tacksamhet 
man möter hos de människor vi 
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan 

mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 

Vi har egna kontaktorganisa-
tioner 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 
människornas behov.

Vårt unika faddersystem ger 
var je  fadder  möj l ighet  t i l l  
direktkontakt med de familjer de 
hjälper. Varje krona kan följas via 
Internet och 100% av fadder-
pengarna går till fadderpro-
grammet  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 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 
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  
ingen möjlighet att studera på 
grund av den ekonomiska 
situationen. Vi vet att utbild-
ning alltid är 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. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
Littauen, Bulgarien, Serbien  
och Afgha-nistan där många 
familjer lever i misär och inte kan 
ge sina barn det nödvändigaste, 
mat och kläder. Genom vårt 
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100-200 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 lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se


