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Varför skulle vi inte ha 
råd att hjälpa?

På hastig vandring till 
tunnelbanetåget en tidig 
morgon köper jag tid-
ningen Horisont  som 
säljs till förmån för de 
hemlösa i Stockholm. I 
april fanns där 3081 
personer (ett stort mör-
kertal råder förmodligen).

Några dagar senare 
sitter jag i Hudiksvall och 
läser om paret som bor i 
ett  parkeringsgarage 
under Hemköp mitt i stan. 
Samma nöd och elände 
som i Stockholm tänker 
jag. 

Hos goda vänner  i Hu-
d i k s v a l l  h ö r  j a g  i  
kvällsskymningen åte-
rigen berättelsen om de 
eldsjälar i staden som 
1992 insåg att nöden  inte 
bara var lokaliserad till 
närområdet och lät nöja 
sig därmed. 

Organisationen HTLI 
bildades i ett försök att 
höja blicken och sträcka 
ut en hjälpande hand. Vad 
har resultatet blivit av 
denna vision? 

Jo, en hjälpverksamhet 
som idag når ut till länder 
som Ryssland, Lettland, 
Rumänien och Etiopien.

Frivilliga chaufförer har 
under 17 års tid tillbringat 
motsvarande tre års 
arbetstid bakom ratten för 
att hjälpa de nödlidande i 
dessa länder. 

Det finns inget glamo-
röst eller romantiskt alls 
över deras insats. 

Snarare är det väl som 
den gamle sjömannen sa 
ti l l mig i min tidiga 
ungdom: ” det man kallar 
äventyr är i grund och 
botten inget annat  än 
lidande och umbäranden. 

Säkert är i varje fall att 

alla dessa resor inte har 
gått på ”räls”. 

Varje resa har kostat på. 
Trötthet, förlust av mat 
och vila på långa fa-
rofyllda resor, har kom-
penserats av vetskapen 
och om och glädjen över 
att få sträcka ut en hand 
för att hjälpa nödlidande 
människor. 

I sommar har meda-
betarna i dessa länder 
varit i Hudiksvall för att på 
plats träffa varandra och 
resonera om hur de bäst 
ska kunna använda 
insamlade medel och 
gåvor till de fattigaste i 
sina länder.  

Frågan en del ställer sig 
är: ”Har vi råd att hjälpa?” 

Jag vill sluta med att 
kontra en motfråga: 
”Varför skulle vi inte ha råd 
att hjälpa? 

Ove Aronsson, 
Dala-Järna

Hjälp Till Liv International
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Målsättning med NyhetsForum:

Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs 
i Sverige och i våra projektländer, samt inspirera  
läsaren att stödja verksamheten.

Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till 
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: 
"Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det 
skall ni göra för dem.". 

Utifrån detta och utan åtskillnad av människors 
ras, religiös tro, social bakgrund eller politisk 
inriktning, skall Hjälp Till Liv International ge 
humanitär och andlig hjälp åt nödställda, fattiga 
och lidande människor.

Omslagsbild: Fadderrådens deltagare 
samlade utanför entrén vid JärvZoo i Järvsö.

JärvZoo have vänligheten att inbjuda alla till 
en mycket intressant och uppskattad rund-
vandring bland den svenska djurarterna.  

Foto Allan Widarsson 
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Mottagning av kläder vid NorstaDepån 

Vår insamling kontrol-
leras av Stiftelsen För 
insamlingskontroll.

Idag är listan på 
barn som väntar på fadder  
ovanligt lång. 
G ö r  e t t  b e s ö k  p å

, och välj 
vem du vill hjälpa.

Gå in på länken 
så får du upp 

listan på väntande barn.

fadder-

 
www.htli.org

Hjälp Mig 

Din insats räddar liv!



Vatten, mjöl, salt, olja, och 
rikligt med fläsk. Vad är 
detta? Jo, världens godaste 
KOLBULLE om den tillika är 
gräddad av en sådan expert 
som Knut Bergqvist från 
Norrhavra.

KOLBULLE- afton med 
inslag av dragspel- gitarr 
och fiolmusik var temat på 
Rossåsens fäbodvall i  
Hedvigsfors en varm tors-
dagskväll, en kväll som var 
befriad från mygg, knott och 
andra bitska flygfän.

Paret Birgitta Nilsson och 
Knut Bergqvist hade inbjudit 
till denna kväll, en kväll då 
intäkterna skulle gå till 
gatubarnen i Daugavpils, 
den stad i Lettland som för 
övrigt dessa två samt 22 
andra bussresenärer under 
maj månad hade besökt.
Den sköna kvällen som 
givetvis omgärdades av 
härlig dragspelsmusik och 
inslag av gitarr och solosång 
överraskades av ett opla-
nerat besök av en musici-
serande familj från Lettland, 
vars 9-årige son Timothy 
med suverän elegans och 
skicklighet, trakterade sin 
fiol med klassisk musik.

Familjen var i Sverige för att 
delta i de seminarier som 
Hjälp Till Liv International 
anordnat för fadderråden.
Denne viritiuos nöjde sig inte 
enbart med den sortens 
musik. Han föll även in i de 
folkvisor som Stig Berge-
ståhl och Olle Backlund m fl 
drog igång till allas för-
tjusning.

En i alla händelser trevlig 
och minnesvärd kväl l ,  
anordnad av enskilda per-
soner som visat sitt hjärta för 
de fattiga bar-nen 
och uts lag-na 
vuxna i  Dau-
gavpils.

Hjälp till Liv In-
ternational, som 
förmedlar pen-
g a r  m m  d ä r  
behoven är som 
störst, framför 
härmed ett stort 
TACK till paret 
Nilsson & Berg-
qvist

Arnold & Birgitta 
Norberg

En typisk sommaraktivitet -
musik vid fädbodvall

En typisk sommarbild vid Rossåsens fäbodvall. 
Många dragspelande musikanter lät tonerna 
ljuda ut i den prunkande grönskan.

Foto Arne Edström

Troligen har dessa gamla timmerväggar aldrig tidigare hört 
Antonio Vivaldis violinconsert spelas av en nioåring.
 Timothy Naidjonoks accompanjeras av sin pappa Ivans.

Foto Arne Edström



Sedan en längre tid tillbaka 
har, som en del i arbetet 
bland hungrande och fattiga 
barn i Daugavpils, loppis 
bidragit till att insamlade 
medel oavkortat gått till mat 
åt dessa liksom uteliggare 
och tyvärr på senare tid även 
allt fler fattiga pensionärer.

Loppis är i huvudsak varit 
förlagd till f.d. Frälsningsar-
méns källarlokaler och är 
öppen i princip alla helgfria 
lördagar mellan kl. 10 – 14.
Vi hyr numera lokalerna för  
av Stiftelsen Hudiksvalls-
bostäder. 
Emellanåt har loppis också 
förekommit på Möljen och 
affärscentrat Fyren.
Hit till denna källarlokal 
lämnar givmilda personer 
saker av alla de slag (ej 
kläder) och som var för sig 
ger ett bidrag till de ca 
10.000:- /mån som behövs 
för att förse de fattiga med 
ett riktigt näringsrikt mål mat 
om dagen. 
Det är vanligen bra saker 
som lämnas, men som för 

gemene man och kvinna, är 
överflödiga i hemmet och 
därför anses göra större 
nytta genom att på detta 
enkla men behjärtans-
värda sätt skänka bort 
alltihop
Förutom loppis serveras 
kaffe med bröd mot en avgift 
som också oavkortat går 
direkt till samma  ändamål
Det är ett 10-tal eldsjälar 
som gratis ställer sig till 
förfogande och då uppdela-
de i grupper om 2 – 3 perso-
ner varje gång

Denna lördag gjorde jag ett 
besök i lokalen där Gunnel 
Holmqvist och Birgitta 
N o r b e r g  ( a n s v a r i g )   
”tjänstgjorde”. En, med hän-
syn till det vackra vädret, 
rätt stor kundkrets besökte 
loppis. En del tittar sig 
omkring för att kanske 
återkomma vid ett annat 
tillfälle för att fynda. 
Andra köper böcker för  1 – 
10:- eller något som kan 
kompletteras till det man 
redan har i sina samlingar.
Varje loppis inbringar i snitt 

1500:- per gång vilket under ett år ger en 
vacker slant till de i Lettland  utslagna äldre 
liksom föräldralösa barnen.

Vi rekommenderar ett besök och att ni 
samtidigt gör en tjänst för våra medmänniskor 
bara 40 mil från Stockholm

LOPPIS som genererar mat till 
svältande barn, uteliggare och 
fattiga pensionärer

Gunnel Holmkvist ordnar till de många böcker 
som finns till försäljning.

Foto Arnold Norberg

Birgitta Norberg, huvudansvarig för “Lett-
landsloppisen”, tillbringar många timmar i 
telefon för att besvara frågor som berör 
Lettlandsarbetet.

Foto Arnold Norberg 

Det finns många saker finns det att välja på. Ofta 
hittar man just den tallrik man saknar för att 
servisen skall bli komplett. 

Foto Arnold Norberg 

Jätte gott kaffe med bröd serveras och många 
stamkunder kommer varje lördag för att fika.

Foto Arnold Norberg



Rapport från Etiopien

Helen Taye, Addis 
Abbaba berättar

Ju nu stöder vi ca: 60 barn 
och ungdomar i Etiopien, 
framför allt för att ge familjer 
pengar så att barnen kan gå 
i skolan. Många barn går 
inte gå i skolan fast de vill.
Föräldrarna vill att de istället 
ska arbeta. Många barn är 
föräldralösa, ofta beroende 
på AIDS, medan andra 
föräldrar är arbetslösa. 
Etiopien är ett land där 
många saknar det nöd-
vändigaste, mat och värdig 
bostad. Vi från fadderådet i 
Addis,  har den svåra 
uppgiften att bestämma 
vem som ska få hjälp.
Om en familj har plåttak och 
en annan bara har plast 
som tak väljer hon att hjälpa 
den med plasttaket först. 
Vi kom en dag på besök hos en 
fattig kvinna som bor ensam med 
sitt barnbarn. Vi kom en tidig 
morgon medan familjen fort-
farande sov och det fanns ingen-
ting i huset att äta.
När vi gav henne pengarna bör-
jade kvinnan gråta och hon 
trodde att det var en ängel som 

stigit in i rummet, utsänd av Gud. 
Jag möts av så mycket tacksamhet att 
det känns som att jag ger pengarna 
själv. Hon vill tacka alla faddrar som 
gör det möjligt att hjälpa barnen till 
en bättre framtid.
Vi har under våren även installerat två 
mycket  mycket välkomna tappställen, 
som gjort vattenbärandet oerhört 
enklare för kvinnorna i denna del av 
Addis. 

Tappstället som bekostats av HTLI är mycket 
välkommet. Nu är vägen till vattnet många 
hundra meter närmare. Om man betänker att 
denna del av staden ligger över 2500 meter 
över havet, inser man vilket jobb det är att 
bära de tunga dunkarna eller krukorna med 
vatten, när luften på grund av höjden är så 
tunn.

Foto Helen Taye 

Kvinnorna bär både det tunga  
ansvaret för familjens vattnen 
och de tunga krukorna med 
vatten. 

Foto Helen Taye 









Seminarium med fadderråden från 
Rumänien, Lettland, Etiopien och Ryssland
Under 10 intensiva dagar 
samlades representanter för 
våra fadderråd i Rumänien, 
Etiopien och Lettland till 
seminarier och utbildning.
Dessutom fanns särskilt inbju-
dna representanter från Bratsk i 
Ryssland och Glubokoje i 
Vitryssland. De inbjöds för att 
bli insatta i vårt arbete för att i 
framtiden eventuellt starta  
fadderverksamhet även i dessa 
områden.    
Seminariets syfte kan samman-
fattas i fyra punkter:

1. Att introduceras och tränas i 
vårt dataverktyg Aidtrack som 
framtagits speciellt för att effektivt 
kontrollera och administrera en  
fadderverksamhet.

2. Att inspirera och engagera  
fadderråden från de olika län-
derna genom att ge dem en över-
gripande insikt i HTLI:s  aktiviteter i 
alla våra projektländer.

3. Att lära känna varandra och få 
en “vikänsla” för alla dem som 
arbetar inom organisationen.

4. Att möta varandra i en 
multikulturell diskussion och 
belysa olika kulturella aspekter 
och möjligheter  att  bättre kunna 
hjälpa särskilt utsatta personer i 
samhället. Vi har lagt särskild vikt 
på en gemensam uppfattning av 
begreppet  människosyn.

Datautbildningen var förlagd till 
Bromangymnasiets lokaler i Hu-
diksvall, medan övriga samman-
komster genomfördes i Ingsta 
kapell som för övrigt var själva 
centralpunkten för alla aktiviteter.
Vi har sett ett stort behov av att få 
komma tillsammans och diskutera 
framtiden. Allt ing förändras 
ganska snabbt och de fattiga blir 
allt fattigare i samma takt som  
inflationen pressar upp priserna 
på alla varor.  

Medan vi väntar att larmet ska tilllåta oss att komma in till Bromangynasiets 
lokaler, beskriver Ivans Naidjonoks inspirerat behovet av att i  framtiden kunna 
mäta och förbättra resultatet av vår insatser för de fattiga. Att utveckla rutinerna 
för att med bättre statistik kunna följa upp resultatet av vårt arbete.
Från vänster: Ivans Naidjonoks, Riga, Artjoms Rusalejevs, Daugavpils, Allan 
Widarsson, Hudiksvall,  Helen Taye, Addis Abbeba Etiopien samt Bethel Desta, 
Saltsjö-Boo ( tolk till Helen) . Bakom kameran finns Attila Toth, Reghin

Foto Attila Toth

Priserna ökar  medan pensioner och 
löner släpar efter eller ligger stilla. Vi 
måste snabbt göra mer för de fattiga 
och det vi gör måste vara effektivt. 

Allt fler “vanliga” pensionärer börjar 
komma  för att få ett mål mat vid vår 
utspisning för barn och hemlösa i 
kyrkan i Daugavpils. Den lilla 
pensionen räcker inte längre till det 
nödvändigaste.  

Fortsättning nästa sida

Missa inte årets 

Faddergala
till förmån för barnen i 
Lettland, Rumänien, 

Etiopien och Ryssland
Boka den 3 oktober kl 19:00

Folkets Hus i Hudiksvall
Information på tel. 0650-560107 och 

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

Reportage



Vad är handikapp?
Ett av våra seminarier handlade 
om handikapp. 
Och frågan var: Vem bestämmer 
vad som är handikapp?

Till denna session hade vi inbjudit 
Tommy Sundin, Hudiksvall som 
fick berätta om sitt liv som 
handikappad. Tommy har tal och 
rörelse hinder, men talar engelska 
bra trots att det ibland kan vara 
svart att uppfatta vissa ord. Men 
när man lärt sig att be honom 
repetera de ord man inte förstår,  
inser man snart att man talar med 
en mycket begåvad och intellek-
tuell person. 
När Tommy berättar om sin 
passion att dansa tror lyssnarna 
inte sina öron. 
Och efter lite tekniska manövrar 
lyckades vi få ingång en video där 
Tommy visar hur han sveper fram 
över dansgolvet.
När han sen berättar att han har 
högskoleutbildning i program-
mering och dessutom har två jobb, 
då satt alla åhörare gapande. 
Tommy berättade vidare att han 
bor i egen lägenhet där han städar 
och sköter allt hushållsarbete 
själv.  Han berättade även att han 
äger och kör en helt vanlig bil. 
Detta var ett startk bevis för att alla 
handikappade inte alls behöver 
betraktas som handikappade.

Efter Tommys berättelse fick vi  
tillfälle att diskutera ämnet 
handikapp och alla var överens 
om att det i de flesta fall är 
omgivningen som sätter stämpeln 
“handikappad” på en människa. 
Det hade Tommy bevisat.

För våra vänner från Ryssland var 
Tommys berättelse något helt nytt.
Därför att i Ryssland finns inga 
handikappade ute på gatorna. De 
hålls oftast inlåsta på vårdhem.
 Det vet vi genom att vi tidigare har 
kört hjälp till ett sådant sjukhus i 
Ryssland. 
Vi ville med detta seminarium 
belysa våra möjligheter att hjälpa 
de handikappade till ett bättre liv. 

Och flera av deltagaren sade att 
de verkligen fått en ny människo-
syn vad gäller handikappade. 

En annan session i seminariet var 
föredraget eller ska vi säga 
vittnesbördet från  Nisse Kummu. 
Även här handlade det om 
människosyn.
Alla våra fadderråd möter ofta 
människor med alkohol och 
drogproblem där följden ofta blir 
brott, straff och fängelse. 
Och våra fadderråd möter 
naturligtvis även dessa människor 
när de kommer ut. Som alltid har 
de som suttit i fängelse problem att 
återanpassas till ett normalt liv i 
samhället. Ivans, från fadderrådet 
i Riga, har arbetet många år med 
ungdomar i fängelser och mött 
dessa uppgivna ungdomar utan 
livsgnista och framtidshopp.
Nisse har upplevt allt detta. Han 
berättade hur han redan som 
mycket ung blivit alkoholist. Och  
efter en del allvarliga brott blev 
dömd till fjorton års fängelse. 
Det speciella med hans fall är att 
han under det siste fängelsetiden 
fick flytta in hos en kristen familj 
där han fick möjlighet att möta nya 
människor och framför allt en ny 
kärleksfull miljö. Detta förde Nisse 
till en personlig tro som helt har 
förvandlat honom. Idag är Nisse 
ett levande bevis på hur en 
kärleksfull miljö kan förändra 
förhållanden och rädda liv. 

Nisse arbetar idag för organistioen 
IBUS som står för Individan-
passat, Behovsstyrt och Uthålligt 
Stöd, riktad mot fängelsedömda.  
Ibus är anslutet till riksorganisatio-
nen Hela Människan, kanske mest 
känt under namnet RIA, som under 
många år i lokala grupper och över 
hela landet arbetar för att hjälpa 
missbrukare.

IBUS har fokus på långsiktigt 
välplanerat utslussnings och frigiv-
ningstöd med mimimerad åter-

Nisse Kummu berättar ohämmat om 
sitt liv som fängelsekund, men även 
om sitt nya liv efter frigivningen.

foto Allan Widarsson

Tommy Sundin fick alla hakor att falla ned när han berättade att han levde 
ett normat liv med bil, lägenhet, två jobb och har som hobby att dansa.

Foto Allan Widarsson



Reportagefallsrisk. IBUS arbetar inte på lokal 
nivå utan över hela landet. 
De söker därför kontakt med 
familjer med kristna värderingar 
och som känner sig beredda att bli 
utslussnings och kontaktfamiljer för 
interner som ska ut i samhället igen.
Om du känner att detta är något för 
dig/din familj, kan du kontakta IBUS 
på 0511-59980 eller gör ett besök 
på www.ibus.nu  för vidare 
information.
Våra seminariedeltagare upp-
skattade verkligen Nisses ärliga  
och avslöjande berättelse om sitt 
livs historia och inspirerade alla till 
ett nytt tänkande för återan-
passning av människor som 
drabbats av brott och fängelse. 

En annan  session i seminariet var 
när René Westrin, Hudiksvall  
berättade om hur det är att vara 
fadder. 
Här ställdes frågor om vilken infor-
mation om barnen som intresserar 
faddrarna. Detta inslag fanns med i 
programmet för att fadderåden 
lättare ska förstå vilken information 
som bör samlas in hos de familjer 
de betjänar.  

Vid mötet i Dellenbadens kyrka 
fick alla fadderråd tillfälle att ge 
sitt bidrag och berätta om sitt 
arbete.
Attila Toth från Reghin Rumänien, 
beskrev på ett mycket starkt sätt 
hur  beroende fadderråden är av de 
ekonomiska resurser vi från Sveri-
ge ger dem. Han utgick från altar-
tavlan i sommarkyrkan som 
föreställer när Petrus och Johannes 
möter en tiggare vid ingången till 
templet, och där de svarar på tigga-
rens begäran om en allmosa: 
Vad vi har, det ger vi dig. 

Helen Taye, från fadderådet i Addis 
Abbaba Etiopien, framställde 
många bra synpunkter på problem 
och möjligheter kring fadderabetet 
i de familjer hon betjänar. 

Nioåriga Timothy Naidjonoks, Riga 
fram förde vid informationsmötet i 
Dellenbadens sommarkyrka, en 
komposition  av Antonio Vivaldi.
Hans ringa ålder och perfekta 
framförande tog hela publiken med 
storm.

Foto Megan Sjölander, Forsa

Innan samlingen till informations-
mötet vid Dellenbadens sommar-
kyrka, fick alla deltagere smaka på 
(ja vi kan säga äta sig riktigt mätta) 
på äkta “kolbulla” tillverkade av 
HTLI:s vice ordförande Janne Bäck.
Foto Attila Toth Utifrån detta framgick tydligt att 

fadderrådens möjlighet att hjälpa 
helt beror på vilka möjligheter och 
resurser vi förser dem med.  
Ett annat populärt inslag var besö-
ket på lantgården med hel-
automatisk mjölkning hos Ivan och 
Kristina Holmgren i Harmånger. 
Syftet med detta besök var att 
just se möjligheterna i de 
problem vi möter.
Att inget är omöjligt för den som 
vill. För de som kom från platser 
där bara handmjölkning före-
kommer, föreföll denna maskin  
vara ett mirakel.

 Allan Widarsson

Ett mirakel till synes, en maskin som mjölkar varje ko 5-6 gånger per dag 
utan hjälp av någon människa. Syfte med besöket var att se möjligheter 
och inte problem i det vi vill göra. För de som kom från platser där bara 
handmjölkning förekommer var detta en upplevelse.

Foto Attila Toth



Ett stycke svensk 
sommarkultur

Att besöka Hälsingaland utan 
att få del av landskapets 
speciella kultur och sevärdheter 
var naturligtvis  otänkbart.
Därför anordnades flera akti-
viteter där våra besökare från 
världens alla hörn fick deltaga. 
“Kyrkrodd” i Forsa var en av de 
speciella aktiviteter som krävde 
en hel del eget arrangemang för 
att det skulle fungera. Dessa 
båtar användes förr i tiden för 
att ta sig över sjön till kyrkan.

Att få se en äkta svensk älg på 
bara några meter håll var för 
många lika exotiskt som att vi 
nordbor skulle möta ett livs 
levande lejon på en savann i 
Afrika. 
Älgen fanns att beskåda i 
JärvZoo djurpark i Järvsö, 
som dessutom hade vänlig-
heten att bjuda på besöket i 
parken, som för övrigt var ett 
mycket uppskattat äventyr. 

Deltagarna från Sibirien var 
mäkta förtjust över att se 
myskoxarna, som de visste 
även lever i norra Sibirien, men 
som de aldrig tidigare kunnat 
komma så nära.

För barnen var det ett sommar 
äventyr  att  få åka hövagn efter 
traktor. Seminarierna hölls mitt i 
sommaren när det var skördetid 
för höet. Stefan Gustafsson fick 
därför i uppdrag att under ett av 
seminariepassen för lusta  
barnen med en utflykt i hövagn.
Det behöver väl knappast 
nämnas a t t  barnen  var  
överförtjusta.

Allan Widarsson

    
Under koncentration fick barnen en oförglömlig utflykt på hövagn efter 
traktor. Nypressade höbalar fick tjänstgöra som säten.

Foto Atilla Toth

En livs levande älg på några meters avstånd. Exotiskt tyckte många.
Foto Atilla Toth 

Lars Sidén lyckas få alla roddare att ro i takt på väg över kyrksjön i Forsa 
liksom i flydda tider .  

Foto Atilla Toth 

, 



Sommaräventyr 
och studiebesök
Alla 10 dagarna var inte fyllda av 
seminarier utan det fanns även 
plats för  inslag med lite 
avkoppling och rekreation. Inte 
minst barnen uppskattade dessa 
äventyr. 
En mycket vacker  förmiddag 
blev det båtresa ut till Bålsön, en 
av Hudiksvallskärgårdens öar, 
för bad m.m..

Ett annat uppskattat äventyr 
var besöket på DellenNova, 
den seismologiska mätstationen 
som ligger på Galgberget i 
Hudiksvalls gamla vattentorn. 

Eldsjälen Göran Persson, Delle-
nova presenterade inspirerat 
teorier om jordens förändringar 
genom tiderna.  
Att sen få besöka  jordbäv-
ningssimulatorn vid Dellenova 
och få uppleva hur det känns, när 
jorden ger vika och jord-
bävningen är ett faktum, var en 
mycket skakande upplevelse i 
ordets rätta bemärkelse. 

Ett studiebesök på Eriksson 
Cables, där man även tillverkar 
sjökabel för telekommunikation, 
var även det mycket väl-kommet. 
Utöver den imponerande  tek-
niska kapaciteten, var det den 
fina arbetsmiljön för de anställda, 
(som för övrigt kännetecknar de 
flesta svenska industrier), som 
man särskilt uppmärksammade. 
De som kom från Ryssland hade  

helt andra erfarenheter av 
miljön på större industrier.     
Ett studiebesök vid äldre-
boende med inriktning på 
demenspatienter gav djupa 
intryck på våra gäster. De 
fascinerades av den fina vård 
och omsorg de äldre får i 
Sverige.
Likaså fick de besöka ett så 
kallat trapphusboende, där 
man lever i normala lägen-
heter men har, i mån av behov, 
möjlighet till hjälp och tillsyn. 
Båda dessa studiebesök var i 
syfte att bättre förstå vår 
strävan och möjlighet att göra 
det bättre för de människor 
som har det svårt. 

Allan Widarsson

Fem skeppare på land. Det här är de båtägare som välvilligt 
bjöd på båtresa till Bålsön, en pittoresk liten ö i Hudiksvalls 
skärgård. Totalt transporterades 33 “landkrabbor” till ön i 
fyra båtar. För många var det första gången man satt i en båt 
och glädjen var på topp. 
Från vänster: Mats Collin, Marcus Collin, Erik Norell, Karl-
Erik Wiberg och Reidar Danielsson, samtliga från Hudiksvall.  
 

Vi tackar samtliga skeppare för en oförglömlig upplevelse.
Foto Sergej Gashevskiy

Reidar Danielsson var en av de skeppare som 
ställde båt till förfogande inför båtturen till 
Bålsön. 
Från vänster : Reidar Danielsson, lille Fillip i knä 
på hos pappa Sergej Gashevskiy och Marina 
Gashevskaya. 

Foto Igor Shirokyi 

Här på Bålsöns badstrand var del full fart på 
badandet bland Ryssar, Letter, Vitryssar, 
Rumäner och Svenskar.

Foto Attila Toth 

Erik Norell, med sin båt, rusar fram  
med kursen intälld mot Bålsön. I båten finns 
badsugna barn och för den del även äldre 
gäster i denna strålande varma sommardag.

Foto Attila Toth 

över vattnet

Här i Dellenova, i det gamla 
vattentornet finns en seismo-
logisk mätstation  och en jord-
bävningssimulator.

Foto Attila Toth



Raska ynglingar från världens alla hörn såg till att betongen fördelades på 
ett riktigt sätt!

Foto Janne Bäck

Åkaren Henrik Flodin, Ilsbo, sponsrade oss med transporten av betong till 
vår utbyggnad. Dessutom hjälpte pappa Kaj till med att ordna ordentlig 
rabatt på själva betongen från Rabo. Vi tackar både Henrik och Kaj Flodin 
samt naturligtvis Rabo för den värdefulla hjälpen!

Foto Janne Bäck

NorstaDepån bygger ut
Behovet av större lokaler har 
l ä n g e  v a r i t  f ö r e m å l  f ö r  
diskussion vid NorstaDepån. 
Och nu äntligen har vi kommit 
igång med en utbyggnaden som 
ger oss bättre förutsättningar.
Varje år  levereras från 
NorstaDepån ca. 100 ton 
kläder och förnödenheter. Vid 
sidan om våra egna transporter 
buss och släp så levererar vi ofta 
med bilar som rymmer mer än 
100 kubikmeter. Detta göra att  
lagret med väntande materiael 
måste rymma mycket mer än 
bilens kapacitet. Utbyggnaden 
som ger oss ytterligare dryga 
130 kubikmeter lagr ings-
utrymme för färdigsorterat 
material. 
Samtidigt får vi en bättre 
lastningslogistik som gör last-
ningen mer effektiv som kortar 
ned lastningstiden och samtidigt 
kräver mindre svett och arbete. 
Chaufförerna värdesätter snab-
ba lastningar så att de i stället får 
mera tid till körning för att komma 
fram till färjan som ska för dem 
över östersjön.    

Genom denna utbyggnad får vi 
mera plats för inkommande gods 
och själva sorteringen blir 
effektivare när säckarna inte 
behöver staplas upp på så stor 
höjd. 

Vi är glada för alla frivilliga som 
ställer upp både vid sortering 
och byggnation, men vi behöver 
bli flera.

Om du känner att du har tid 
över för att göra en god 
gärning är du välkommen att 
höra av dig. Det finns alltid en 
uppgift som passar dig.
Lönen du får är glädjen övar 
att kunna  hjälpa de fattiga!   

Janne Bäck



En vacker dag kom jag 
långsamt körande på min bil 
in på lägergården. Tiden var 
då dagen började lytta mot 
sin slut. Solen sänkte sig ner, 
fastän den fortfarande fanns 
kvar på himlavalvet.

 Kvällens jätte lätt svalka har 
börjat kännas i luften efter 
dagens ganska hög värme.

Det var fri tid för både barnen 
och arbetspersonalen. Alla 
de små gullungarna spred 
sig över hela lägrets yta med 
sina olika lek och aktiviteter. 
En hel del av dem klättrade 
sig upp på den svamp-
liknande röd-grön-vit målade 
hoppborgen och hoppade 
där i mängder så att den 
kastade sig från den ena 
sidan till den andra. De andra 
hoppade på de åtta stora och 
kringspridda trampoliner och 
alla tillsammans utgjorde ett 
barnslig glädjeväsen som får 
även den elakaste på jorden 
att le av glädje. 

Förbi, dit och hit snurrade 
pojkar -cyklister på sina fyra 
hjuls bil liknande profes-
sionella safari cyklar. De är 
åtta stycken och är mest 
efterfrågade av både små 
och vuxna. 

På sidan av vägen och lite in i 
skogen på gungorna som 
hänger mellan de nära 
stående tallarna, flög de som 
vill ha det lite häftigare. 

Barna som var 
bredvid hjälpte 
dem att komma 
högre och högre 
upp.

Jag körde en bit till och kom 
närmare sjön. Utsikten var 
häpnadsväckande. Den vack-
ra grönskan omkring.

Mittemellan skimrade den 
glasliknande vattenytan som 
återspeglade i sig den ned-
gående solen. 

Mitt på sjön, på de  fyra vackert 
målade kanoter som låg på 
avstånd från varandra, - 
klädda i röda flytvästar satt och 
rodde barnbesättningar.

Badstranden vimlade av de 
små gudomligt skapade 
varelserna. De sprang in och 
ut från vatten. De var i 
mängder på bryggan och 
hoppade ner, den ene efter 
den andra, sen klättrade de sig 
upp och så upprepades det om 
och om igen. Jag lämnade 
bilen och kom fram till en grupp 
tjänstefolk som satt 
vid bordet och hade  
trevligt tillsammans

”Hur känns det för er 
här i himlen? ”- 
frågade jag.

 ”Absolut exakt som i 
himmelen” – blev 
deras gemensam-
ma utrop.

Nilolaj Shevchuk

 Daugavpils 

Rapport från lägergården Oasen

De här trambilarna är lägergårdens mest 
populära leksak.

Foto Nikolaj Shevshuk

Därnäst kommer hoppborgen
Foto Nikolaj Shevshuk

Den fina bollplanen har fått nysått gräs.
Foto Nikolaj Shevshuk

Vi återger här en del av det brev 
som Nikolaj Shevchuck skrivit 
från lägergården Oasen i 
Lettland. För att behålla 
Nikolajs “själ” i brevet har 
endast varsam redigering skett.

Ge ditt namn till en OASEN-stuga!

Tänk på de fattiga när  du 
upprättar ditt testamente.

På den rekreations- och lägergård vi 
är med att projektera, behövs mycket kapital. 
Du som vill göra något särskilt för de fattiga får 
här en möjlighet att göra en bestående insats 
som kan bli till glädje för många  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. 

 www.htli.org/oasen 

i Lettland 

Mera information finns på
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Vi gratulerar förra numrets vinnare, som får två 
Trisslotter vardera.

 Katarina Lundin, Hudiksvall
 Edit Larsson, Hudiksvall
 Annika Englund, Linköping
 Birgitta Peräinen, Iggesund

Rätt lösning ser ut så här: 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 november 2008 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De tre första vinnarna belönas med CD-skica med 
Lisa Hill. De två efterföljande med två Trisslotter var. 
 

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





Bertil Löfgren, Gnarp
Carlgösta Danell, Hudiksvall

Mats Gidesson, Karlholmsbruk
Ester Timan, Delsbo

Marinne Stagelid, Iggesund 
 Betty Skoglund, Hudiksvall 

Carin Frank, Forsa, 
Arne Jonsson, Hudiksvall

Vi grattar Elsa Persson, Delsbo,  som fyllt 
80 år.
För at t  uppmärksamma hennes 
födelsedag har gratulanterna gett en 
gåva till arbetet bland de fattiga.

Vi grattar 
,  som fyllt 60 år. 

För att uppmärksamma hans födelsedag 
har gratulanterna gett en gåva till arbetet 
bland de fattiga.

Olle "Krusänga" Jonsson, 
Delsbo

Vi grattar Gunnar  Svensson, Friggesundl,  som fyllt 70 år.
 För att uppmärksamma hans födelsedag har gratulanterna 
gett en gåva till arbetet bland de fattiga.

Vi grattar May Andersson, Gunnarskog,  som fyllt 80 år den 
18 augusti. För att uppmärksamma hennes födelsedag har 
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.




