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Plusgiro 900115-7
Bankkonto
81299 43 131-144-8

Systerorgansiation
Spanien HTLEs

Kontaktpersoner
Butik & volontär
AnnaLena Gustafsson
0650-56 01 00
annalena@htli.org
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allmänna frågor
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allanw@htli.org
Etiopien Kjell
Widarssson,
kjell.widarsson@gmail.com
Minne & Gratulation
Renée Westrin
070-213 87 71
reneewestrin@live.se

Inlämning av saker
Lämna kläder, prylar och
möbler direkt till vår
secondhandbutik. Det
finns även i viss mån
möjlighet att få hämtat vid
behov.
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Anders Trolin
076-850 35 82
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Köp 4, betala för 3 med
pris 2550
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FADDERPROGRAM HTLI har för närvarande 450 barn och
vuxna aktiva i våra fadderprogram. Genom åren har hela
1300 barn, äldre och studenter fått regelbunden hjälp.

HJÄLPSÄNDNINGAR HTLI skickar årligen hjälpsändningar i
form av 3-4 lastbilstradare fyllda med kläder, hus-geråd,
rullstolar, roll-atorer, sjukhussängar med mera.
Dessutom skickar vi iväg flera mindre sändningar.

DAGCENTER HTLI har byggt och är huvudfinansiär för
dagcentret ”Tabita” i staden Reghin i Rumänien, där ett
drygt 20-tal barn från utsatta förhållanden får läxhjälp,
mat och socialt stöd.

BISTÅNDSPROJEKT HTLI har genom åren bistått med flera
projekt, bland annat  vattenprojekt i Afghanistan,
lägergårdsprojektering i Lettland för barn i utanförskap,
med mera.

SECONDHAND & CAFÉ På Granebovägen 3 i Hudiksvall har
HTLI en stor secondhandbutik med ett butikscafé. All
vinst från försäljningen går direkt till HTLIs
biståndsprogram!

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL
Tele 0650-56 01 00
E-post info@htli.org
FB facebook.com/htli.org
Hemsida www.htli.org

OMTANKEN - HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Omtanken 076 850 35 82

E-post omtanken@htli.org
FB facebook.com/omtankenhudik
Hemsida www.htli.org/omtanken

DETTA GÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV
INTERNATIONAL ÄR EN
IDEELL ORGANISATION,
BASERAD I HUDIKSVALL.

All behållning går till vår
hjälpverksamhet i våra
biståndsländer Rumänien,
Bulgarien, Lettland,
Litauen, Ryssland,
Serbien, Etiopien och
Afghanistan. HTLI:s
vision är att bidra till att
människor ska få leva ett
värdigare liv. Genom ett
stort inslag av
frivilligarbete ser vi som
vår mission att förverkliga
denna vision så
kostnadseffektivt som
möjligt.

HTLI är politiskt och
religiöst obunden. Arbetet

grundar sig i kärleken till
medmänniskan och som
ledmotiv har vi bibelordet:
”Allt vad ni vill att andra
ska göra för er, det ska ni
göra för dem”. Utifrån det
vill HTLI ge humanitär
och andlig hjälp åt
nödställda, fattiga och
lidande människor.

Du kan följa HTLI:s arbete
genom tidningen Hjälp till
Liv International
NyhetsForum, vår hemsida
www.htli.org och vår
Facebooksida. HTLI har
även en större
Secondhandbutik i
Hudiksvall, vars fulla vinst
går rakt in i vårat
hjälparbete. Här finns även
HTLI:s kontor. Vill du
stödja vårt arbete kan du

ÖPPETTIDER
Må - Fr 10.30-18.00

Lö 10.30-15
Sö & helgdag stängt
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Plikten & möjligheterna

DETTA NUMMER
NF32019

Sid 4
Personalfest i junivärmen

Hjälp till Livs Ordförande
hyllad med stipendium

Vetaranbilsklubb på
uppskattat HTLI-besök

Sid 21 Hjälpkrysset
Sid 23 Gratulation & Minne
Sid 28 Krönika

Framsidefoto:  HTLRumänien

SOMMAREN HAR JUST PASSERAT
OCH HÖSTEN INFINNER SIG HELT
ENLIGT GAMLA RUTINER. FÖR
MÅNGA VANLIGA SVENSKAR
BETYDER DET ATT SKOLAN BÖRJAR
OCH FÖR ANDRA ATT SEMESTERN ÄR
ÖVER OCH JOBBET KRÄVER ATT MAN
ÅTER FINNS PÅ PLATS FÖR ATT GÖRA
SIN PLIKT.

Just begreppet plikt är värt att stanna
vid. Vi har alla ett ansvar inför oss
själva, att vi förtjänar vårt levebröd,
och att våra barn ges en god
uppfostran och en utbildning som de
sedan kan försörja sig på.

Vi möter många i vår verksamhet som
missar allt detta. Inte för att att de
inte vill eller förmår, utan därför att
att helt enkelt inte delar allt i vårt
samhälle.

För många romer är denna
utanförskap en verklighet som sätter
dem i en särskild ställning i samhället.
Utanförskapet är delvis självvalt just
för att att man är stolt över sitt
ursprung och den tradition och kultur
de ärvt från tidigare generationer.
Många som utifrån betraktar dessa
människor menar att de helt enkelt är

lata och inte
vill arbeta.
Men så enkelt
är det inte.

Flera av de
romer vi
möter vill
göra allt för
att deras barn

skall få ett bättre liv än de själva haft.
För många har det blivit en svår
uppgift att lösa när alla pengar går åt
till livets allra viktigaste; mat för
dagen. När det gäller arbete så har de
flesta väldigt låg utbildning och har
ofta ärvt sina yrkesmässiga kunskaper
från äldre generationer. För många
yrken, när det gäller hantverk m.m. är
det en ypperlig väg att gå. Men tyvärr
är yrken såsom skärslipare, bleck-
plåtslagare och förtennare, inte längre
några yrken man kan leva på. Att få en
kniv slipad kostar ofta lika mycket som
att köpa en ny. Därför väljer folk gärna
”köp och släng metoden” för att det
är enklare.

Att vi fått en invasion av tiggare till
alla europeiska länder beror
dessutom på just EU. Många jobb som
tidigare fanns att tillgå för de mindre
utbildade romerna, har mer eller
mindre försvunnit eller av olika EU-
regler gjorts gjort otillgängliga. Till
exempel har EU:s krav på
mjölkmaskin, om man man nu önskar
sälja en liter mjölk till grannen, gjort
det praktiskt omöjligt att ha kossan
kvar. Att köpa en mjölkmaskin som
kostar ca 3000 kr, är knappast aktuellt
om man inte har mat för dagen.
Visserligen tar mejeriet emot mjölken,
men vem kan installera en kyltank för
kanske 5 liter mjölk om dagen?

Dessutom måste grannen, som
tidigare köpt billig mjölk, nu köpa
dubbelt så dyr mjölk från
supermarknaden, när de mindre
kioskbutikerna blivit utkonkurrerade.

Sid 8-9 HJÄLP TILL LIVS

CENTER RÄDDADE DERAS

UPPVÄXT UPPVÄXT

RUMÄNSKA HTLI-
MEDARBETARE PÅ BESÖK

Forts sid 22

Allan Widarrson, Ordförande HTLI

Sid 10– Nu
öppnar
SKOLAN i
Guinea!

Sid 12
Tacksamhet
för HTLI
hjälpsändning
till behövande
i Lettland

Sid 17
HTLI Secondhand & Café

Sid 14 Anmälningsavi
Sid 15-16 Gåvokort
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Hjälp Till Liv International
www.facebook.com/HTLI.org

SE VAD SOM HÄNDER PÅ HTLI VIA INSTAGRAM
Följ vad som händer både på lokalplan
och ute i verksamheten. Du får glimtar
från butiken och vad som kommit in just
nu, möta fadderbarn och följa vårat
arbete på biståndscentret.

HÄNT

Under Hudiksvalls stadsfest hyllade
Hudiksvalls sparbank lokala eldsjälar.
Bland stipendiaterna var vår alldeles
egen ordförande Allan Widarsson.

Stipendiemotiveringen löd:  Allan Widarsson
- grundare av Hjälp till Liv International. Han
har åkt otaliga mil åt öst för att lämna
hjälpleveranser, bygga barnhem, hjälpa till
praktiskt och visa en stor värme och kärlek.

Vi på redaktionen/kontoret vill vara med och
gratulera Allan till denna fina uppmuntran!
 - Den är han verkligen värd!

HTLI ordförande hyllades
med stipendium

Sparbankens Anna-Karin Edeborg och bankens
”spargris” delar ut stipendiet till HTLI:s ordförande
Allan Widarsson.

Ett lite roligt initiativ under
sensommaren tog  Dellenbygdens
Motorveteraner, då man under en
skön sensommarkväll tog hela
gänget och besökte HTLI:s
lokaler efter ordinarie stängning.
Efter visning av butiken
servrades hembakt i butikscafét,
samtidigt som Allan Widarsson
berättade om HTLi:s verksamhet
och historia. Därefter tog
besökarna tid för shopping. Som
avskedspresent fick man Allans
bok ”Händelser på vägen”.
- Ett stort tack till Allan och hans
medarbetare för en väl utförd
guidning och berättelse om deras
unika verksamhet! skickar
klubbens samordnare Håkan
Röstlund.

Vetaranbilsklubb
på uppskattat HTLI-besök

Under en varm och skön junikväll samlades
glada volontärer, praktikanter,
styrelseledamöter och övrig personal på Hjälp
Till Liv och Omtanken till en trevlig kväll
tillsammans med god mat och trevlig
gemenskap. Vilket gäng vi blev - och ändå var
inte riktigt alla där!

Och fastän vi kanske ser många ut så är det
faktiskt så att vi behöver bli fler! Det finns mer
att göra, så välkommen att engagera dig du
med!

HTLI OCH OMTANKENS PERSONALFEST I JUNIVÄRME
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Foto: Hudiksvalls Sparbank
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Under några intensiva dagar i augusti fick HTLI besök av
några av åra rumänska medarbetare, Attila och Ana
Tooth, samt Dorin och Taby Todea Hudiksvall. I träffar
med HTLI styrelse samt ett antal andra personer
samtalades över hur HTLI som organisation kan utveckla

vårat arbete i Rumänien för att kunna
hjälpa ännu effektivare.

- Resultatet av dessa samtal
får vi återkomma om, då vi
fortfarande befinner oss
mitt i processen, förklarar
HTLI ordförande Allan
Widarsson. Det är en viktig
del i en organisation att

ständigt utvecklas för att
sina mål. Det känns därför

mycket positivt att ha haft de
här dagarna med våra fina

medarbetare.

Under de dagar paren Tooth och Todea var här hanns det
inte bara med att reflektera, ta in ny kunskap och samtala
om framtiden. Det blev även en lite tid för turism i form av
en tur på med dressin.
- Det var verkligen en härlig naturupplevelse! Det är så
vackert här, säger Taby inspirerat.

Dorin är ansvarig för Dagcentret Thabita,
som HTLI är huvudsponsor för. Dorin
arbetar till vardags som lager- och
planerings-ansvarig i en cykelfabrik, men
har ett varmt hjärta för barnen och har
haft en lång tid av engagemang för
centret. Tidigare har han även varit
anställd som medarbetare i den dagliga
verksamheten på dagcentret.

Tanken med Thabita är att barnen här ska kunna få både
rekreation och lärdom på centret:
- Först när de kommer hit efter skolan har de en liten stund
av att bara få slappna av och leka, innan vi serverar lunch.
De flesta behöver därefter hjälp med läxorna, vilket kan
vara svårt för många föräldrar att hjälpa dem med då de
själva inte har så mycket skolgång, eller av andra orsaker.

- De få timmar de är på Tabitha betyder mycket för dem!
Det blir ett avbräck från den bistra verklighet de lever i och
ger dem annan positiv input, förklarar Dorin.

På Thabita vill man försöka ha en kreativ miljö, där barnen
får skapa och lära sig nya saker. Läxläsningen på Thabita
ser Dorin är jätteviktig och man kommer genom tillskjutna
resurser nu kunna anställa ytterligare en person.
- Vi kan i och med detta hjälpa barnen ännu mer effektivt
och jag skulle även vilja förbättra det lilla bibliotek vi
börjat bygga upp.
-  Jag tror det är viktigt för barnen att de läser mycket,
säger Dorin som själv är universitetsutbildad.

Det arbete Dorin, Attila och våra andra medarbetare gör
är oerhört viktigt för HTLI:s möjligheter att kunna hjälpa på
plats. HTLI är oerhört tackamma deras insats och det är
med spänning vi ser på framtiden.

Text och foto: Berith Nilsson

RUMÄNSKA HTLI-MEDARBETARE PÅ BESÖK FÖR

Utvecklande samtal
OM HTLI:s FRAMTIDA ARBETSSÄTT

BESÖK

Dorin, tillsammans
med sin fru Taby

Det blev många, långa och informativa samtal under besöket. Här i samtal med från
länsstyrelsens Vlad Virgil, vilken vi intervjuade i Nyhetsforum nr 1, 2019 .
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HTLI DAGCENTER

Meli, Brigitta och Renatas mamma dog för
ett tiotal år sen. Kvar var ders pappa som
var änskling med tre flickor, som han
visserligen älskade, men som han hade
svårt att ge vad de behövde, då han själv
kämpade med alkoholen. En pastor såg
flickornas svåra hemsituation vilket gjorde
att flickorna kom i kontakt med Tabitas
verksamhet.

Thabita gav den trygghet de saknade
Flickorna älskade redan från start att

tillbringa mycket tid på Thabita, vilket
ungefär motsvarar en fritidsverksamhet för
barn ifrån behövande familjer . Det blev
flera år I centrets verksamhet. Även om
dagcentret vanligen inte har kvar barn efter
årskurs 8, blev de här flickorna kvar
ytterligare en tid. Flickorna var seriösa, men
det märktes att de och familjen hade behov
av det stöd de fick på Thabita. Då fadern var
alkoholist, arbetslös och bara hade tillfälliga
jobb ibland, så betydde Thabita och den
rumänska grenen av HTLI - HTLR

Meli, 20, och
tvillingarna
Brigitta och

Renata, 18 år, kom till
HTLI dagverksamhet på
Thabita för ett tiotal år
sedan. De var då tre glada
flickor som - trots sina
leenden - bar på mycket
smärta i sina små barna-
hjärtan.

Renata, 20 år
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“VI ÖNSKAR ATT FLER BARN I
BEHOV AV HJÄLP SKA FÅ DET

STÖD VI FÅTT”

RÄDDADE DERAS UPPVÄXT!

Assosociation – mycket för de tre flickorna. I
flera år fick de i varje dag ett varmt mål
mat, vänner att leka med och hjälp med
läxorna – saker de
saknade hemma.

På centret kunde de
glömma bekymren
Meli har nu avslutat
gymnasiet och är
idag utrustade för att
kunna studera på universitetsnivå, medan
Birigtta och Renata har ett år kvar i
gymnasiet.
- Det vi uppskattade mest under vår tid på
Thabita var den goda maten och
möjligheten till vänner och lek, berättar de.

Det gjorde att de för en stund kunde
glömma den bekymren hemma. Meli,
Brigitta och Renata sänder sina hjärtliga

hälsningar och
tacksamhet till alla
Thabitas
gåvogivare och
sponsorer:
– Vi önskar som
stöder och har stött
Thabita allt gott! Vi
uppskattar

verkligen all den tid vi fått tillbringa där och
önskar att fler barn i behov av hjälp, ska få
den hjälp och stöd som vi fått! hälsar de
tre, nu, unga kvinnorna.

BN

Tvillingarna Brigitta och Renata, 18 år



Bilverkstad
0650-54 07 00 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.se

Vi kan släcka dina tvåor! Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall
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Tack för
förtroendet!
Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

Väst �a  Tul lgatan
824  30  Hudiksva l l
Te le  0650-3 19  00

Öppet
Må,  On-Fre  1 1 - 17
Lör  10- 14

Café & Secondhand  Missions- & Biståndsbutik



HUDIKSVALL

Välkommen till

www.hedstrombil.se Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall   Tel 0650-13556
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”Tack till er som
stöttat skolbygget!”
Viveka och Lansana Bangoura

Nu öppnar
SKOLAN
i Guinea!

Man har röjt en väg till
skolan, byggt toaletter

och grävt en
vattenbrunn. Planen är

att successivt även
bygga kök, lärarrum och

två ytterligare
skolbyggnader för äldre

skolbarn. Ett bygge av
en vårdklinik där

skolbarnen och andra i
området kan få den vård

finns också på listan
Närmas till ligger dock
önskan om att köpa en

buss som kan hämta de
barn som kommer från

närliggande byar.

För tre år sedan gjorde Hjälp Till Liv ett reportage
med gåvoupprop till stöd för ett skolbygge i
Guinea. Ett privat initiativ av Lansana Bangoura
och Viveka Sjögren Bangoura. Nu står den första
skolbyggnaden redo och skolverksamheten har
just startat!

Lansana Bangoura växte upp i byn Diogoya i Guinea och
har ett starkt engagemang för barnen och ungdomarna där.
Sedan elva år bor han i Sverige. Tillsammans med sin fru
Viveka Sjögren Bangoura har han startat upp ett skolprojekt
i byarna Tambaya och Diogoya i Guinea. Projektet har fått
ta sin tid. Efter närmare 6 år står nu den första
skolbyggnaden klar och i höst startar man upp undervisning
för barn i lågstadiet.

Privata skolor är visserligen ingen ovanlighet i Guinea.
Dessa är dock för dyra för de flesta. Den skola Lansana och
Viveka bygger är förankrad i det lokala byarådet och
kommer endast ta ut en mindre avgift, som kommer att gå
direkt in i verksamheten till förmån för barnen. Skolan, som
byggs med organisatoriskt stöd av den antroposofiska
bistånds-organisationen Sofia, fick i våras ett ekonomiskt
stöd från stiftelsen Rights Now, vilket gjorde att projektet
kunde få upp farten.

I området där skolan byggs finns en kommunal skola, men
som med många av de kommunalt drivna skolorna i Guinea
håller den låg kvalitet och undervisningen är sporadisk.
Lärarna strejkar ofta vilket gör att skolan kan vara stängd
under längre tider, vilket ger en oregelbunden skolgång.
Kunskapsnivån bland lärarna är inte alltid så god. Det är
även vanligt att lärarna slår barnen i skolan.
- Vi vill att barnen i vår skola ska få en fristad från den
rädsla som många afrikanska barn upplever, där man blir
utsatt för våld både i skolan och hemma, förklarar paret och
fortsätter:
- Föräldrar som vill ha sina barn i skolan kommer att få
skriva ett kontrakt där de intygar att de inte slår sina barn
hemma och att de är medvetna om att de inte utan att
kontakta skolan får låta dem stanna hemma vissa dagar för
att använda dem som arbetskraft.
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Undervisningen kommer till
hösten att bedrivas av tre lärare på
engelska, franska och det lokala

språket susu.
Undervisningen kommer
vara inspirerad av

waldorfpedagogik och byggas kring
tankar på ekologisk hållbarhet med återbruk och hantverk
jämte de vanliga kärnämnena. På skolan kommer barnen
även att serveras ett mål mat.

Skolan ligger så till att man fått röja en helt ny väg dit,
byggt toaletter och grävt en vattenbrunn. Planen är att
successivt även bygga kök, lärarrum och två ytterligare
skolbyggnader för äldre skolbarn. Man vill också att så
småningom bygga en vårdklinik där skolbarnen och andra
i området kan få den vård de behöver.

HTLI kommer att under hösten skänka sin gamla minivan
för att användas till att transportera material för arbetet,
men man behöver även en buss som tryggt kan hämta de

elever som kommer från närliggande byar. Man hoppas
även på att som nästkommande projekt kunna installera
solceller för at få tillgång till el, då det inte finns i byn nu.

Vill du bidra till skolbuss eller solceller? Då kan
du göra det genom HTLI:s konton (se sid 2).
Märk ”Skolbuss Guinea” eller ”Solceller”.

Tandläkarhuset
Bankgränd 2
824 43  Hudiksvall

Legitimerade tandläkare (från vänster): Urban Englund, Andreas
Bäckgren, Kerstin Englund, Jessi Barka och Göran Jonsson.

Tel 0650-181 50
Fax 0650-181 59
info@tandhuset.se
www.tandhuset.se

Paret Bangoura har också genom
sponsring från Strand, en lokal
fotbollsklubb i Hudiksvall, startat en
fotbollsförening med åtta lag för
ungdomar i trakten. Något som varit
mycket uppskattat.
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I juni månad gick en tradare iväg
från Hjälp Till Liv i Hudiksvall fylld
med kläder, skor, husgeråd,
möbler med mera. En del hamnade
i ett kristet center i den lilla byn
Tadaiki i Lettland, som hjälper
utsatta familjer. Sarmite
Paulauska, som är föreståndare
för det lokala hjälparbetet som
förmedlar vidare hjälpen uttrycker
sin innerliga tacksamhet för
sändningen.

Konferenscentret Tēva nams
(”Fadershuset”) är ett litet kristet
konferenscenter som tillhör
Lettlands Pingsunion, i det lilla
lantbrukssamhället Tadaiki i
Lettland. Här samlas kristna i
trakten för diverse samlingar och
konferenser. Här träffas även
ortens unga för att umgås och
”hänga”, samt delta i den barn-
och ungdomsverksamhet som
finns.

Ett annat av målen för Faderns
hus är att hjälpa  behövande
familjer med kläder, mat och
skolmaterial, men även skolor och
söndagsskolor som har behov av

inventarier, material och leksaker.
Också rörelsehindrade är en av
målgrupperna för arbetet.
- Vi är jättetacksamma för den
sändning vi fått av Hjälp Till Liv
och vill verkligen säga ett stort
TACK till er alla! Erat arbete är
en välsignelse! säger Sarmīte
Paulauska som är föreståndare för
centret.

Behövande i närområdet fick hjälp
I byn Tadaiki, i östra Lettland, bor
ett hundratal personer. De
behövande familjerna i byn har
genom sändningen fått hjälp på
olika sätt.  HTLI:s medarbetare
Janis A Vikmanis, som förmedlat
kontakten till hjälparbetet berättar
om några familjer:
- Bland annat gavs hjälp till en
fyrbarnsfamilj, där mamman blivit
rörelsehindrad efter en
trafikolycka. Barnen som var i
förskoleåldern fick skor och
kläder, vilket annars är väldigt
dyrt för dem att skaffa. Även
annan familj på orten som haft det
väldigt svårt fick skolväskor,
kläder, skor och leksaker.

Som ett sätt för att hjälpa erbjöd
man även att själva fylla en påse
med skor och kläder och för
endast 3-5 euro. Ett uppskattat
inslag, vilket även ger kläder i rätt
storlek och efter eget behov.

Material till centret
Flera av möblerna, samt en
vävstol gick till ett bibliotek i
närheten och en skola i staden
Vainode. En del saker gick även
in direkt till den egna center-
verksamheten:
- Faktum är att medarbetarna på
centret blev riktigt betagna när de
packade upp en kartong med
gardiner: Det var exakt nio långa
gardiner som var som sydda för
de nio fönstren i stora salen på
centret! Alla tyckte det var helt
fascinerande och kände det som
en skänk från ovan! berättar Janis.
- De gläder sig också över att
centret fått 100 vackra kaffe- och
thékoppar till serveringen och ett
antal sängar och madrasser som
gör att man nu kan ta emot
övernattningar för ett tiotal
långresenärer vid mötesserier och
konferenser, berättar Janis.

Tacksamhet för HTLI hjälpsändning
till behövande i Lettland

RAPPORT
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Glada miner och hög koncentration när kläder, skor och leksaker når
sina mottagare i Lettland. Här är det en liten flicka som inte bara fått
kläder och nya skor, utan också en liten Jesus-staty som tycks ha följt
med i leveransen. En gluggtandad man gläder sig över ett par nya
byxor och två pojkar har hittat en guldgruva i en kartong lego.

Ungefär halva långtradarlasten
kommer att gå till försäljning, för att
dels täcka transportkonstnaderna
(850 euro), men främst även för att
förse med pengar till matbespisning i
en skola i Vainodes, samt i byn
Tadiaki.

Långtradaren och dess last kom vid
midsommar och fortfarande har man
saker man säljer och skänker till
behövande.
- Vi är så glada för alla saker ni
skickat! understryker Sarmīte
Paulauska med tacksamhet.

Red.



14

Du kan anmäla dig här eller via e-post info@htli.org, alt swisha 123 9001157, märk: stödmedlem, månadsgivare eller fadder

Ev. Idnr __________
För dig som är stödmedlem, men vill bli
fadder eller månatlig givare. ID-numret
finner du som fått tidningen postad till
dig, på försättssidan av tidningen.
Hittar du det inte, så lämna denna rad
oskriven.

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _

JA! Jag godkänner att Hjälp Till Liv International lagrar mina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, GDPR.X

ANMÄLAN SOM FADDER & STÖDMEDLEM

Jag vill bli HTLI-fadder och vill ge ca _______ kr/månaden (HTLI kontaktar dig om exakt summa)
Jag vill bli fadder för…

□ ett barn: □ 0-3 år □ 4-7 år □8-12 år □ 13-18 år
□ en student
□ en äldre (pensionär, sjuk etc)
□ en tiggarfamilj
□ HTLI kan välja åt mig

(Kryssa)
Önskemål om kön: □ flicka/kvinna □ pojke/man □ spelar ingen roll

Önskemål om land: □ Rumänien □ Bulgarien □ Ryssland
□ Afghanistan □ Lettland □ Litauen
□ Etiopien □ Det spelar ingen roll

Jag vill bli HTLI-stödmedlem!
Stödmedlemsavgift: 250 kr/år och person(Kryssa)

Jag vill bli HTLI-månadsgivare
□ 300 kr □ 200 kr □ 100 kr □ 50 kr □ Valfri summa: ________ kr/månad(Kryssa)

SKICKAS TILL Hjälp Till Liv International
Granebovägen 3, S-824 31  Hudiksvall

Genom att bli HTLI stödmedlem eller fadder hjälper du oss att
hjälpa. Anmäl dig via info@htli.org eller talongen nedan.

mailto:info@htli.org
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Den här gåvan ger

någon ett bättre liv

GÅVOKORT

GÅVOKORTET I TIDNINGEN Klipp ut & vik gåvokortet här nedanför och ge din vän kortet, samtidigt
som du skickar in en gåva till HTLI.

SPECIALGJORT MINNES- ELLER GRATULATIONSKORT Beställs av HTLI:s medarbetare Renée
Westrin, som gör ett personligt designat  minnes- eller gratulationskort. Korten dekoreras med ett av
Renées egna foton och utformas enligt givarens önskemål. Mottagaren uppmärksammas via en text på
kortet om att en gåva har sänts till HTLI. För info och beställning kontakta Renée på 070-213 87 71 eller
reneewestrin@live.se

PRESENTKORT att använda i vår secondhandbutik på Granebovägen 3 i Hudiksvall och vid inköp av
bokbeställningar och dylikt. Du kan köpa presentkortet i butiken, alternativt skicka in summan du vill ge
bort, samt 10 kr i porto. Märk ”Presentkort”. Maila eller ring oss för att ge adressen du vill att kortet ska
skickas till. Kortet skickas efter inkommen betalning. All vinst i butiken går till HTLI biståndshjälp, liksom all
vinst vid bokförsäljning.

GÅVAN/BETALNINGEN Skickas till pg 900115-7 eller genom att swisha 123 900 11 57.

Ge bort ett present- eller gåvokort!
Gratulera din vän genom att ge ett present- eller gåvokort till HTLI biståndshjälp. Så här gör du:
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Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!

● Trevlig och kunnig
personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com

Till dig

EN GÅVA HAR SKICKATS TILL FÖRMÅN
FÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONALS
HJÄLPARBETE BLAND FATTIGA.



GRANEBOVÄGEN 3, HUDIKSVALL MÅ-FR 10.30-18 LÖ 10.30-15 SÖ & HELGDAG STÄNGT
OVANFÖR COOP, INTILL MEKONOMENBUTIKEN . TA BUSS 3 FRÅN CENTRUM. TELE 0650-56 01 00.

 950 KVM FYND!
Hjälp Till Liv Secondhand & Café

ALL VINST I HTLI
sedondhandbutik

GÅR TILL BISTÅND
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PRIVATPERSONER SE HIT!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och
”Dagens Anagram” och få korsorden direkt till er e-post.
Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner” för
att beställa. Betala med swish, bankkort eller faktura. Varje
fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och skriver
ut. Skicka gärna in det lösta korsordet till oss för att medverka i
vinstdragningen.
FÖRETAG SE HIT!
Vi konstruerar och skräddarsyr korsord för Er speciella genre.
Korsordet har länge haft en självklar plats i många tidningar
och trycksaker. Vi specialdesignar gärna korsord till tidningar,
företag och föreningar. I reklamblad på mässor och events
passar det perfekt med ett korsord som marknadsföring.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Underhållande

korsord
för privatpersoner

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se

GRATTIS TILL VÅRA KRYSSVINNARE!
Ulla Wedén  Sundsvall
Stig Andersson  Edsbyn
Mats Linde  Delsbo
Ragni Stadin   Bjuråker

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

● FODER & STALLSTRÖ
● JAKT & FRITID
● ELSTÄNGSEL & STOLPAR
● ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICEVERKSTAD

www.leklust.se
Albins Leksaker
i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren)0650-595082

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682
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Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Urban Englund
Leg Tandläkare

ETT AV HÄSINGLANDS
STÖRSTA GOLVFÖRETAG

Rönningevägen 5, Hudiksvall  0650-177 60
www.jannes-golv.se
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Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

www.hastaholmen.com
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Tack för snabbt och
välgjort arbete idag,
grusskottning och

rensning med mera i ett huj!
Och vilka trevliga killar
dessutom!● Räfsning, gräsklippning och enklare trädgårdsarbeten

● Fönsterputs
● Veckostäd, storstäd & flyttstäd
● Flytthjälp
● Tömning av bostad, förråd mm
● Städning av dödsbo
● ”All inclusive” - ta med dig det du vill, resten sköter vi!
● Enklare ROT-arbeten (snickeri, stenläggning, målning etc)
● Och en hel massa annat...

Mycket bra och
snabb hjälp,
dessutom

trevligare. Blir det en
slant över så blir det ju

hjälp till andra!! Kan det
bli bättre? Tror inte det.

Väldigt fint
utfört arbete

samt fin service.

RÄFSNING, FÖNSTERPUTS ELLER FLYTT?
Var lugn. Omtanken hjälper dig med det och mycket annat!

AL VINST GÅR TILL
HTLI BISTÅNDSHJÄLP!

RING 076 850 35 82
www.facebook.com/omtankenhudik
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Hjälpkrysset

 Skicka in din lösning - vinn bok, CD eller lotter!

Namn

Adress

Telefon

ID-nr alt. personnr.
(Idnr finns på inbetalningskorett, om du som fått din tidning via posten)

HJÄLPKRYSSET NF nr 3 2019 De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson,
värde 200 kr
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Presentkort i HTLI Secondhandbutik 150 kr

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 okt 2019. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Granebovägen 3b, 824 31 Hudiksvall



Anna-Lisa från Hudiksvall är
en av de många flitiga damer
runt om i Sverige som år efter
år stickar babykläder och
skänker till HTLI . Vissa reser
personligen till Hudiksvall
och överlämnar sina alster  till
oss. Här på HTLI skickar vi de
underbara små plaggen vidare
till olika ställen, beroende på
var aktuell transport ska
leverera sin last, som ju också
innehåller mängder av andra
kläder och saker. Det kan vara
till Lettland eller Bulgarien där
vi har mottagningsplatser, men

ibland får småplaggen följa
med någon av våra
medarbetare, som flyger till
Etiopien då och då. Där
fördelas plaggen på BB eller
barnhem till stor glädje för
många familjer.

Anna-Lisa köper allt garn för
egna pengar och lämnar
dessutom alltid en slant för
transportkostnaden.

Text & bild Renée Westrin

”SÅ HJÄLPER JAG TILL”
Detta är Anna-Lisa Hörnfeldt, 85
år, från Hudiksvall med några av
de senaste små underbara plagg

hon åstadkommit.

Hjälper du eller någon du
känner också i HTLI:s
hjälparbete på något vis? Skriv
och berätta för oss! Skicka
gärna med ett foto.  E-post:
info@htli.org

VILL DU OCKSÅ UPPMÄRKSAMMA NÅGON?

reneewestrin@live.se
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Både bonden och grannen har därför
fått ge sig ut att tigga. Vi vill genom
vårt arbete göra rätt för vårt namn
Hjälp till Liv, och ge förutsättningar för
nästa generation, att skaffa sig en
utbildning som kan ge jobb i det nya
EU-samhället. Därför lägger i största
vikt på att barnen måste gå i skolan för
att vi ska kunna ge familjen
fadderhjälp. Och med glädje ser vi att
att många börjar förstå vikten av
utbildning.

Vårt dagcenter i Rumänien, där många
romska barn får hjälp varje dag, gör en
fantastisk insats för de barn som fått

chansen att komma in där. Där får
barnen först ett rejält mål mat, som
oftast är deras huvudmål för dagen och
sedan får de hjälp med sin läxläsning,
som barnens - ofta mindre läskunniga
föräldrar - inte kan hjälpa dem med.

Därför är vi är tacksamma till våra
sponsorer som ger oss möjlighet att
fortsätta detta viktiga arbetet. Tack för
era hjälp, tillsammans gör vi världen
lite bättre för varje dag.

Ha en riktigt skön höst!

Allan Widarsson, ordförande i HTLI

Forts från sid 3

TID
ÖVER?
BLI VOLONTÄR!
HTLI behöver fler
volontärer! Anmäl dit på
info@htli.org eller tele 076
850 35 82 och berätta mer
om dig själv!



Vi gratulerar!
En gåva har sänts till Hjälp Till Liv

för att fira dessa jubilarer

Birgit Jonsson  90 år  Delsbo
Mary Bergström  80 år  Sylta Hudiksvall
Junot Delcomyn  80år  Höllviken
Arne Söderström  80 år  Hudiksvall
Lilly Larsson  80 år  Viksjöfors
Sivert Engblom  80 år  Holmsveden
Margareta Kroon  70 år  Njutånger
Marie Öhman 60 år  Hudiksvall
Marianne Andersson  60 år  Ljusdal
Ulla-Britt Andersson  60 år  Karlskoga

Till Minne
En minnesgåva har sänts till
Hjälp Till Liv till förmån för
arbetet för behövande.

Sture Sving  Hudiksvall
Maria Wester  Hudiksvall
Rune Klar  Hudiksvall
Krister Jonsson  Hudiksvall
Ove Nilsson  Ljusdal
Cissi Holmberg  Valbo
John Wikström  Valbo
Ruth Skoglöv  Indal
Krister Schött  Hallstavik
Per-Edvin Larsson Hudiksvall

Kärleken Kärleken är tålig och mild.

Kärleken avundas inte,

den skryter inte,

den är inte uppblåst.

 Den beter sig inte illa,

den söker inte sitt,

den brusar inte upp,

den tänker inte på det onda.

Den gläder sig inte

över orätten

men gläds med sanningen.

 Allt bär den, allt tror den,

allt hoppas den,

allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig.

1 Korintierbrevet  13
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HJÄLP TILL LIV
I SIFFROR

Ca 450 fadderbarn,
studenter och vuxna

får månatligt stöd
ca 1300

fadderbarn/vuxna
genom åren
ca 20 (fd)

tiggarfamiljer får
regelbunden hjälp

Ca 700
stödmedlemmar
Ca 500 faddrar

26 år av
hjälpsändingar och

volontärbaserad
hjälpverksamhet

18 år av
fadderverksamhet
4 eller fler hjälp-
sändningar per år

2600 ton
hjälpsändningar totalt

sedan start.
1 dagcenter i

Rumänien (Tabita),
med ett 25-tal barn.

1 stöd till projektering
av lettisk lägergård
1 secondhandaffär

som täcker
kostnaderna för

Dagcentret och ett
antal fadderbarn.
Ca 65 procent av

butiksinkomsterna,
dvs all vinst går till

behövande

KRÖNIKAN AV Berith NILSSON

Konsten att utvecklas
Ibland måste man se över sitt liv. Tänka igenom
vad man vill och inte vill. Fundera på vad man
har för målsättningar och om man lever i
enlighet med dem. Kanske göra sig av med
gamla tankegångar och vanor, för att något nytt
ska hända. Eller som Einstein en gång sa:
”Definitionen av galenskap är att göra samma
sak igen och igen och förvänta sig andra
resultat.”

Just nu är vi på Hjälp Till Liv inne i en
process av utvärdering, utveckling och
förändring. Vi behöver fundera över hur vi
utför det hjälparbete vi gör. Om vi kan göra
det på ett ännu mer effektivt och
konstruktivt sätt för att nå målet att hjälpa
så många som möjligt till ett värdigt liv.

Hur ger man hjälp till behövande? Ingen
enkel fråga. Men viktig. Jag tänker inte
komma med svaren här. Men frågorna är i
luften och är något vi kommer att
återkomma till. Många gånger önskar vi att
vi nådde längre än vi gör, hann mer än vi
gör, kunde mer än vi gör. Men vi är alla

begränsade av
tid, pengar och
resurser. Så
frågan är hur
vi bäst
använder just
det vi har och
kan till
fördel för de
mål vi har?

Att
utvecklas
är en
process,
även personligt. Vi behöver se
över vad vi har för mål - och kanske även
varför vi har dem? Lever vi för att uppfylla
andras drömmar, eller gör vi det vi faktiskt
tror är rätt? Kanske inte det som är lätt,
men rätt. Och just där ligger det
meningsfulla: För varje dag du kan påverka
en annan människas liv till att bli lite
bättre, är en bra dag.

Var med och hjälp du med!
Anmäl dig som stödmedlem på info@htli.org,  alt ring 0650-
56 01 00. Du kan även swisha  250 kr till 123 9001157 och
skriva ”Ny stödmedlem”. Som medlem får du vår
föreningstidning, NyhetsForum fyra gånger per år.


