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God Jul!

Det säger vi ofta och gärna till 
varandra och oftast kanske vi 
menar det också. Men det är 
inte säkert att alla som vi säger 
detta till verkligen har förut-
sättning för att få en God Jul. 

Och julen ska ju faktiskt firas 
som Jesu födelsedag. Och vi 
bör komma ihåg att Jesu 
födelse var en gåva från Gud. 
Och därför ger vi varandra 
gåvor i juletid. Många menar  
att det var den största gåva 
någonsin som getts till världen.  
Men det är väl först när vi kan 
se vad hans korta liv på jorden 
betyder för oss, som vi kan se 
gåvans storhet. 
Men om vi accepterar att tron 
på Jesus ger oss ett nytt liv  
med övernaturlig kärlek till våra 
medmännsikor, då kanske vi 
lättare kan förstå att detta är ett 
led i världens frälsning. Här ska 
man naturligtvis läsa  räddning, 
som ordet frälsning egentligen 
betyder. 
Och räddningen i fysisk mening 
består ju för många fattiga av 
möjligheten att få mat att äta. 

I Lukas 19:1-10   läser vi:    Han 
kom in i Jeriko och gick genom 
staden. [2] Där fanns en man som 
hette Sackaios, och han hade 
hand om tullen och han var rik. [3] 
Han ville gärna se vem denne 
Jesus var men kunde inte för 
folkmassan, för han var liten till 
växten. [4] Han sprang i förväg och 
klättrade upp i en sykomor för att 
kunna se honom, eftersom han 
skulle gå förbi där. [5] När Jesus 
kom dit, såg han upp mot honom 
och sade: "Skynda dig ner, 
Sackaios, i dag skall jag gästa ditt 
hem." [6]
Sackaios skyndade sig ner och tog 
emot honom med glädje. [7] Alla 
som såg det mumlade förargat: 
"Han har tagit in hos en syndare." 
[8] Men Sackaios ställde sig 
upp och sade till Herren: 
"Hälften av vad jag äger, 
herre, skall jag ge åt de 
fattiga. Och har jag pressat 
ut pengar av någon, skall jag 
betala igen det fyrdubbelt." 
[9] Jesus sade till honom: "I dag 
har räddningen nått detta hus – 
han är också en son till Abra-
ham, [10] och Människosonen 
har kommit för att söka efter det 
som var förlorat och rädda det."  
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Det är uppenbart att detta 
möte med Jesus ändrade 
sinnelaget hos Sackaios. Och 
jag önskar att flera människor 
i dagens samhälle förstod vad 
ett möte med Jesus kan 
innebära. 
Jag ser att det finns massor av 
rika människor som skulle 
kunna dela med sig till de 
fattiga. Men man kan inte. 
Därför att egoismen binder 
dem. 
Men när Jesus såg att 
Sackaios hjärta förvandlats 
och hans vilja hade fått en ny 
inriktning säger han: Idag har 
räddningen nått detta hus!  

Denna frikostighet är en frukt 
av gemenskapen med Gud 
som är Kärleken själv. 
Genom hela Bilbelns olika 
böcker kan vi läsa om regler 
och bud, hur vi ska hjälpa 
varandra och hur vi ska dela 
med oss, men likväl fungerar 
det inte. Inte förrän det blir 
som för Sackaios, en inre 
önskan eller längtan som 
driver oss att förbarma oss 
över de fattiga, får vi kraft och 
inspiration att hjälpa dem.
 
Inför det nya året uppmanar 
jag dig att be till Gud att Han 
ger dig gåvan att frikostigt 
dela med dig. 
Den beskrivs i Rom 12:6-8
Vi har olika gåvor allt efter den 
nåd vi har fått: profetisk gåva i 
förhållande till vår tro, [7] 
tjänandets gåva hos den som 
tjänar, undervisningens gåva hos 
den som undervisar, [8] tröstens 
gåva hos den som tröstar och 
förmanar, gåvan att frikostigt 
dela med sig, att vara nitisk som 
ledare och att med glatt hjärta 
visa barmhärtighet. 

När du drabbas av Kärleken  
till medmänniskan får du ett 
helt nytt liv. Nöden i ditt hjärta 
kommer att tvinga dig till 
handling. 
De fattiga i världen väntar på 
dig.

God Jul! 

Allan Widarsson/drabbad
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NOA, dagcentret för 
gatubarn i Riga

Genom Zeltite Loze som varit polis i 
Riga har dagcentret NOA för gatubarn 
startats upp. NOA ligger i stadsdelen 
Latgale som är ett av Rigas sämsta 
områden och där arbetslösheten och 
kriminaliteten är hög. Området ligger 
inte långt ifrån stadskärnan där det 
sjuder av liv och framtidshopp, där 
byggnader byggs eller där fina bilar 
mer än någonsin rullar och trängs på 
gatorna. Men bakom den fina fasaden 
finns en stor fattigdom som framförallt 
drabbar de fattigaste och svagaste i 
samhället.
Zeltite har i sin yrkesutövning som 
polis dagligen sett att många barn far 
illa p.g.a.att de antingen körts ut på 
gatan av sina föräldrar eller att de på 
grund av hemförhållanden hellre bor 
eller driver runt ute på gatorna. De är 
sådana som vi i dagligt tal kallar 
”gatubarn”. För att dessa barn skulle 
ha någonstans att gå, få en bit mat, 
värme eller någon som brydde sig 
startade hon dagcentret hösten 1999.
För att i första hand komma över den 
lägenhet som hon utsett och avsåg att 
använda krävdes pengar (8.000:-) för 
att lösa in den. Genom Hudiksvalls-
bornas medverkan fick hon dessa 
pengar och hon kunde ”flytta in”
.
Som ansvarig för henne och hennes 
arbete finns dock hela tiden en 
organisation i “Nätverk Lettland” i 
Göteborg. De skickar för driften 

regelbundet pengar, allt efter 
förmåga. Ekonomin har tidvis varit 
ansträngd då speciella orsaker har 
medverkat till att pengar inte alltid 
kommit in. Verksamheten är därför 
också beroende av enskilda 
frivilliga gåvor. De kommunala 
myndigheterna i Riga ger inga 
bidrag och visar dessutom mycket 
lite intresse för denna typ av 
verksamhet.
Vid en gruppresa i september 2003, 
då NOA dagcenter besöktes, blev 
jag och hela gruppen som var med 
mycket tagna av vad vi fick se. 
Lägenheten var i mycket dåligt 
skick. De två toaletter som fanns 
var sämre än ett utedass i Sverige. 

Dusch sakna-
des helt. Golv 
och väggar var i 
behov av at t  
bytas och eller 
snyggas upp.
Fyra män i resan 
erbjöd sig ”på 
stående fot” att 
åka över för att 
göra en insats till 
förbättringar.
Sagt och gjort - 
en månad sena-
re reste dessa 
män och jag i en 
inhyrd minibuss 
fullpackad med 
m a t e r i a l  o c h  
verktyg för ”att 
gripa oss verket 
an”.

Nya golv som skänkts av ett företag 
i H-vall lades in. Väggarna spack-
lades och målades, ett duschrum 
kaklades samt duschkabin ins-
tallerades, allt tack vare sponsring 
från företag i Hudiksvall. Efter en 
veckas arbete kunde gruppen 
återvända till Sverige i den för-
vissningen att man gjort en god 
gärning. 
Redan ett halvår därefter åkte 
nästan samma gäng samt två 
kvinnor över för att fullfölja det man 
inte hunnit med 2003. Bl.a. fixade 
man de två toaletterna som nu 
fungerar.

Vid vårt senaste besök i september 
2006 hade verksamheten legat 
nere en kort tid p.g.a. dålig eko-
nomi, men genom de gåvor som nu 
strömmat in  kan vår vän Zeltite och 
hennes medhjälpare fortsätta sitt 
arbete för fattiga och utslagna barn 
i Rigas ytterområde.

Jag tror och hoppas att verk-
samheten ska få fortsätta trots att 
myndigheterna i Riga inte ger 
Zeltite Loze nödvändigt stöd och 
resurser. Men med mångas hjälp i 
stort eller smått kan vi även här i 
Riga och Latgaleområdet göra till-
varon för barnen något drägligare.

Birgitta Norberg/Lettlandsansvarig

Bo Hagelin Söderhamn och Erik Lind, Hudiksvall lägger 
nytt golv i dagcentret NOA i Riga

Barnen på NOA samlas för att ta farväl innan svenska gruppen 
återvänder.
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Panflöjtens hemland kan nog sägas vara Rumänien. I gene-
ration efter generation har flöjtbyggarkonsten gått i arv.
 I en liten by, Hodac, fann vi flöjtbyggaren   med sin 
verkstad  i ett litet rum i  ett uthus. Här bygger hans lilla företag 
mycket vackra flöjter som sedan säljs på marknader och större 
orter.  har tagit över verksamheten efter sin far. 
Tidigare medan fadern levde hade  företaget 12 anställda, 
men idag finns endast en anställd utöver .

 Nicolae Feier

Nicolae

Nicolae

Med hjälp av enkla hemgjorda fixturer  limmas 
tonrören samman till lagom böjd båge. Ett tiotal 
fixturer fanns uppradade efter väggen. Detta vittnar 
om ett precisionsarbete som verkligen kräver sin 
man i noggrannhet och tålamod för att bli perfekt. 
Utsmyckningen av flöjten är ju även det ett 
konstnärsverk för att den till det yttre skall bli attraktiv. 
Det fanns fem-sex storlekar och olika utsmyckningar 
att välja mellan.

Text och bild Allan Widarsson

De förfabricerade rören placeras och limmas 
omsorgsfullt i fixturen där de får sitta tills limmet torkat. 
Flöjtbyggaren är själv panflöjtspelare och vet exakt hur 
allt ska sammanfogas för att den ska låta som bäst.

Flera panflöjter fanns på gång. Nästa steg i processen kan inte ske förrän limmer 
torkat ordentligt. Foto Allan Widarsson
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Är det möjligen nästa generation av panfjöjtsmakare som 
tittar på när   jobbar?. Det är inte alls omöjligt när 
detta hantverk gått i arv genom många generationer. Och 
än så länge är desssa produkter åtråvärda souvenirer för 
turister. Kanske med all rätt, då detta instrument 
verkligen leder tankarna till Rumänien. 

Nicolae

Nedan: Bostadens möbler fick tjänstgöra som lager 
mellan tillverkning och försäljning. Och så här i mitten av 
sommaren var säkert efterfrågan som störst. Här fanns 
att välja mellan fem-sex olika storlekar  med priser 
varierade mellan 50-250 kr.

Företaget tillverkar även raka “pipor”, okarinor och flöjter. , 
men även andra instument som tillverkas i trä. 

När vi önskade göra affärer var det tillfälligt slut på de 
vinröda panflöjtarna och det skulle visa sig att det var  just 
den färgen vi svenskar var så förtjusta i. 
Men det kunde snabbt avhjälpas. Här färdigställer han en 
av de röda panflöjtar han just fått sälja till oss. 

Små träfigurer limmades fast med största precision. När 
allt var klart efter c.a 10 minuter, fick vi en del instruktioner 
hur de nylimmade flöjtarna skulle behandlas för att inte ta 
skada. 
Vi återvände till bussen och lät hantverkaren fortsätta med 
sitt urgamla yrke. Vi kunde se glädjen över att de fått sälja 

några av sina produkter 
t i l l  o s s .  V e c k a n s  
matkassa var kanske 
räddad. 
Men förmodl igen är 
denna typ av hantverkare 
inte de fattigaste i sam-
hället. Men något överflöd 
fanns inte. Det såg vi 
tydligt inne i bostaden. 
Det var enkla möbler och 
trasmattor på golvet. 
Deras tonårs-dotter som 
kunde tala lite engelska,  
formligen strålade av 
glädje när vi bekräftade 
att vi ville köpa några av 
deras produkter. Kanske 
såg hon en möjlighet att få 
köpa något som hon 
länge  längtat efter.  

Text och bild 
Allan Widarsson
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Sommaren 2005 monterade vi 
ned en komplett tandläkar- 
utrustning från en klinik i centrala 
Hudiksvall där man tvingats flytta 
på grund av att fastigheten skulle 
byggas om. Utrustningen sattes  
tillsammans med några ton klä-
der på en av våra transporter till 
Lettland. Senare på hösten blev 
den installerad av lettiska tekniker 
i en av kyrkans lokaler i Daugav-
pils förorter.

Vid vår hjälp och studieresa till 
Daugavpils i september  2006 
besökte vi denna privata tand-
läkaremottagning  som fått ta 
emot diverse utrustning från 
Hudiksvall genom Hjälp till liv 
Internationals försorg. 
Lokalen inhyrs av kliniken med 
kyrkan som hyresvärd. I tandkli-
niken arbetar en tandläkare samt 
en tandsköterska.
C:a 10 patienter behandlas dag-
lingen. Här genomförs lagningar, 
vilket kostar mellan 6- 20 Lat (84-
280kr) och tandutdragningar 3-5 
Lat (42-70kr)  (1 Lat = ca 14 skr)
Patienterna betalar allt själva och 
inga subventioner från staten 
utgår.
Den profylax (förebyggande tand-
vård) som utförs är bl a sanering 
av tandsten.
Mottagningen äger inte någon 
röntgenutrustning. Inte heller har 
man utrustning för att göra kirur-
giska ingrepp.
Alla instrument steriliseras i en 
vanlig ugn.
Proteser kan inte utprovas utan 
detta sker på en större klinik inne i 
Daugavpils.
Visdomständer lagas eller dras ut. 
Bedövning ges vid sådana 
behandlingar - ”tack och lov”.
Patienterna liksom personal är 
mycket tacksamma för all den 
utrustning de fått från  Folktand-
vården och Tandläkarhuset i 
Hudiksvall.
Trots allt de fått är behoven 
fortfarande stora. De behöver det 
mesta av instrument som an-
vänds dagligen och som med 

Tandläkaren Merzojan uppvisar stolt den tandläkarutrusnting som vi 
demonterat i Hudiksvall och överlämnat till en klinik i Daugavpils.

Foto Gunnar Hörding

Foto Gunnar Hörding

tiden blir mycket slitna. På klini-
ken finns exempelvis inte några 
engångsartiklar som engångs 
kanyler, sprutor och dylikt. De 
flergångssprutor som används 
blir slöa och även svåra att 
sterilisera ju längre de använts.

När det gäller barntandvården är 
det statliga kliniker som har avtal 
för barnen. Detta gäller inte hos 
privata tandläkare.

Birgitta Norberg

Massor med tillbehör har överlämlnats till kliniken, men likväl saknas mycket 
av engångsartiklar, som sprutor och kanyler m.m.
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Musik ända från Spanien

Sorin Galatan, född i Rumänien men som nu 
bor i Spanien, var inbjuden av två goda själ. 
Dels är han en bra sångare och dels har han 
just startat upp en systerorganisation till 
HTLI  i Spanien som fått namnet Hjälp Till 
Liv Spanien, (Ayudanos a vivir) . Sorin ska 
tillsammans med några vänner resa runt i 
Spanien och ha konserter för att samla in 
pengar till Barnens Hus Tabita. 
Det var mycket intressant för oss att dela 
våra visioner för arbetet med att hjälpa de 
fattiga i Rumänien. 
Sorin framträdde tillsammans med sin fru 
Adriana. Deras lilla dotter Rut fanns med, 
men deltog inte i sången. 

Du som vill lyssna till några axplock ur galans 
sånger kan gå till www.htli.org och välja 
”Våra Aktiviteter” och sedan välja 
“Faddergala” 

Det var fullt ös, när husbandet släppte loss. Från vänster: elpiano: David Lindgren, elbas: Jocka 
Bergman, sång: Johan Bergman, trummor: Edward Mika, sång: Maria Bergman, elguitarr: Erik Olsson, 
sång: Bibbi Fotoylis. 

Även detta år blev vår fadder-
gala en succé. I alla fall utryckte 
flera besökare  detta. Och visst, 
det var ett enastående program 
från våra 25-tal artister. 
Staffan Lindvall, som  var 
kvällens konferencier,  presente-
rade artisterna och samman-
flätade alla inslag mycket lätt-
samt. Husbandet som var sam-
mansatt av David Lindgren, 
Joakim Bergman, Edward 
Mika, Erik Olsson gjorde mycket 

bra ifrån sig. 
Det var stor variation på musik, allt 
från Rumänsk fiolmusik till Beatels. 
Som föregående år var ljud och ljus 
arrangerat av Cross Sound från 
Norrbo. 
Med stor kunskap och erfarenhet 
började “byggandet” av ljud och ljus 
på torsdag kväll. Dagen efter, strax 
före galan gjordes “soundcheck” då 
flera av artisterna fick tillfälle att testa 
ljudet.  
De flesta artister var lokala förmågor, 

men några kom från Spanien och ett par 
från Arboga. 
Sandra Åhs från Arboga hade fått sitt 
musikstycke genom Internet bara ett par 
dagar före framförandet. Hennes bror 
Calle Åhs spelade ett par fina låtar från 
Spanien. Systrarna Maria Bergman 
och Emma Matsson som även deltagit  
i  sammansättningen av kvällens prog-
ram framförde en tvåstämmig sång . 
Efter fikapausen återkallades publiken 
till sina platser med hjälp av gruppen 
Kalebass. Då blev det  muller från äkta 

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson
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Afrikanska trummor och ett par 
töser famförde en fantastisk 
dansuppvisning.
Tonikum, ett gäng skönsjun-
gande tjejer, framförde med stor 
tonsäkerhet flera kända sånger. 
Bland övriga medverkande kan 
nämnas  Gert-Ove och Cilla 
Liv, med ett potpurri från  kända 
kristna sånger. Vidare deltog 
Lars Ove Hedberg, känd sång-
pedagog och trubadur från 

Hudik. Helene Tanzborn, i vida 
kretsar välkänd sångpedagog och 
vokalist, deltog med flera gripande 
inslag. Bibbi Fotoylis är även hon 
känd vokalist och framförde flera 
sånger med text som passade  väl 
in  i  en faddergalas tema. 
Johan Bergman, en ung sångare 
som satsar på en framtida sång-
karriär, sjöng flera sånger i olika 
stilar som vittnar om ett brett 
kunnande. Kristofer Sundman, 

numera välkänd pianist, fram-
förde ett stycke av Beatles.
Theresia Widarsson sjöng två 
sånger av  Elvis Presley hämtade 
från Glada Hudikteaterns arran-
gemang.  

Allan Widarsson    

Tack alla som på olika sätt  
medverkat till en fantastisk 
Gala!

Tonikum,ett gäng skönsjungande tjejer med många låtar på sin repertoar. 

Det är ett imponerande och intensivt skådespel, när Kalebass släpper loss mullret ur sina 
afrikanska trummor och dansarna verkligen lever sig in i den förföriska rytmen. 

Foto Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson
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Den 25 september skrevs historia. 
De första elva  barnen stegade in i 
Barnens Hus, numera kallat Tabita. 
Därmed började ett nytt liv för dessa 
fattiga barn.
Tabita, är namnet på Barnens Hus, 
ett hus som byggts upp i syfte att 
hjälpa fattiga barn till ett bättre liv.
 
Efter mer än 10 års byggande och 
väntan har verksamheten kunnat 
starta, även om det ännu inte är i full 
skala. Det saknas bl.a. personal för 
att ta emot flera barn.  Det finns 
även behov av en minibuss för att 
kunna hämta och skjutsa barn.

Det har varit många både långa och 
krokiga vägar innan huset stod 
klart. De sista två åren 2004-2005 
gjordes åtta resor varav tre resor 
tillsammans med Bromangym-
nasiet i Hudiksvall. Först var det 
elever från EL och Energi pro-
grammet, som utförde de första 

installationerna. Senare 
kom Byggprogrammets 
målare och färdigställde 
väggar och inredning. 
Senare vid tredje resan 
aptil 2005 kom åter  EL 
och Energi programmet, 
samt elever från El-
programmets Datainrikt-
ning. Då färdigställdes 
EL och VVS installationerna 
samt datarummet med 16 ar-
betsplatser. Till två av dessa 
resor fick vi fondmedel från 
H u d i k s v a l l s  S p a r b a n k s  
Utbildningsstiftelse, avsett för att 
ge Hudiksvalls studenter utland-
spraktik. 
De övriga fem resorna har skett 
tillsammans med frivilliga hant-
verkare, varav de flesta från 
Hälsingland. Dess resor har be-
kostats av medel från våra 
givare.
Totalt beräknas vår insats 

uppgått till 2,25 miljoner kronor, 
inklusive sponsrat material.
Men nu har äntligen verksamhe-
ten kommit  igång och de första 
barnen har kunnat installeras. Än 
så länge endast som dag-
verksamhet för barn från särskilt 
svåra hemförhållanden. 
Dessa barn anländer efter skoltid 
och får då ett mål fullvärdig mat. 
De får även hjälp med kläder och 
hygien. Några av barnen hade 
aldrig sett en “riktig” toalett eller 
tvättställ med kranar. Det blev en 
ny erfarenhet för dem.   
Barnen får även hjälp med 
förberedelse av nästa dags 
skolarbete.  Detta ger dem en 
god förutsättning till ett bra 
resultat i skolan. Många av 
barnen kommer med all sanno-
likhet att kunna forsätta upp i 
universitetet för att få en utbild-
ning som passar det nya rumän-
ska samhället. 
Här kommer vårt fadderprogram 
in. Utan fadder har de sällan råd 
att betala studieavgifterna som 
idag ligger mellan 300-400 
kr/mån. Förmodligen stiger 
dessa kostnader nu när Rumä-
nien kommer med i EU. 

När tiden är mogen och alla 
tillstånd från myndigheterna blivit 
klara, finns planer på att det även 
ska finnas plats för barn som be-

Maria Galatean, numera pensionär men till 
yrket kokerska, ställer upp för att laga mat till 
barnen som  kommer direkt från skolan med 
tomma magar. 
I Rumänien finns ingen skolmat. Man får ta 
med sig matsäck, (om man nu har nåt att ta 
med).
Foto Attila Toth

Här får barnen sitta ned för att äta ett rejält mål mat. De kommer alla från 
skolan med hungriga magar. I Rumänien finns ingen skolmat.  Men på Tabita  
får man sitta ned vid dukat bord och känna att någon bryr sig, att man är 
älskad. Det spelar ingen roll om man är Romer eller Rumäner. Här har alla 
samma värde. En förutsättning för att utveckals till en harmonisk människa.

Foto Attila Toth
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höver bo permanent  på Tabita. 
Det handlar om barn som saknar 
fungerande hemförhållande. 
Man beräknar att det kan vara 
möjligt inom ett par år. Då 
kommer det även att finnas 
bemanning i huset dygnet runt, 
av en husmor och husfar. Tabita 
arbetar i nära samarbete med de 
sociala myndigheterna och får 
signaler därifrån vilka barn som 

har behov att hjälp från Tabita.
Vid invigningen i juli 2006 sa vice 
borgmästaren att man är villig att 
från kommunens sida stödja 
verksamheten  i Tabita.
Detta borgar ju för ett gott 
samarbete med alla myndigheter 
och Tabita kommer att bli ett 
välkänt hem där vi tror att  många 
barn ska få formas till goda och 
lyckliga  medborgare. Vi från 

Hjälp Till Liv International, kommer 
a t t  a r b e t a  f ö r  a t t  s t ö d j a  
verksamheten. Efter alla dess år av 
väntan får vi inte överge våra 
vänner i Reghin. 
De är ju helt beroende av vårt 
ekonomiska stöd då inga andra 
bidrag till verksamheten finns för 
närvarande. 
  

Här finns stora ljusa utrymmen för lek och avkoppling. Detta stora rum kommer senare, när verksamheten även 
kommer att innefatta barnhem för boende, att avdelas till 4 mindre sovkammare för högst 6 barn per rum. 

Foto Attila Toth

Här vid dessa små arbetsbord är det läxläsning efter lunch för att förbereda nästa dag i skolan. 
Foto Attila Toth
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Tabita har återuppstått! 

Ja, så börjar brevet vi fått från 
pastor Dumetru Galatean i Reg-
hin, Rumänien. 
Därmed vill han på ett mycket 
poetiskt sätt visa sin tacksamhet 
över det arbete vi gjort för att 
Barnen Hus Tabita blivit färdigt och 
för den alltjämt expanderande 
hjälpen  genom fadderverksam-
heten. 
Vi tycker brevet är så fint att vi 
gärna vill dela det med Dig. Och 
brevet är ju faktiskt skrivet till alla 
svenskar som hjälpt oss i detta 
arbete. Om du har skickat en stöd-
gåva eller om du bara har lagt en 
krona i någon av våra sparbössor 
som finns på ett flertal butiker i 
Hudiksvalls trakten, ja då har du 
bidragit till vårt arbete och får 
gärna känna att brevet är till dig.

Så här skriven han:

 De politiska förändringarna  från 
1989 har förvånat medborgarna i 
Reghin. Denna stad, som är mer 
än 500 år gammal, har över-
sköljts av många vågor av 
tillbakagång och få av blomst-
ring. Kommunistperioden har fört 
med sig fullständig isolering från 
livets verklighet. 
Den gamla generationen såväl 
som den nya hade blivit robotar i 
det totalitära systemet. De 
utslätade förhållandena och den 
felaktiga uppfostran och utbild-
ningen ledde till utplånande av 
dels personligheten dels den 
goda gemenskapen människor 
emellan och hoppet om ett bra liv.

I Bibeln omnämns en kvinna vid 
namn TABITA, som var djupt 
engagerad i att hjälpa fattiga och 
utslagna människor. När hon dog 
återuppstod hon på de fattigas 
begäran. Dessa ville nämligen 
inte ha en död Tabita. De ville ha 
en levande och aktiv Tabita.
I Rumänien var Tabita död. 
År 1996, genom pastor Åke 
Nilssons vision har grunden lagts 
till ett projekt som fick Tabita från 
Reghin att återuppstå till hjälp för 
fattiga barn och deras familjer. 
Under dessa 10 år har ett 
BARNENS HUS byggts vilket fått 
det symboliska namnet TABITA.
Den 25 september 2006 har de 
11 första barnen fått stiga in i 

detta hus där Tabitas ande råder.
Hon ger dem en viloplats, mat fem 
gånger i veckan, kläder och skor, 
läxhjälp, kärlek och möjlighet till ett 
drägligt liv.

TACK!, Dumitru Galatean

Översatt från engelskan 
av Gunnar Stålberg, Hudiksvall

Tabita från Reghin det är ni, 
underbara svenska folk. Ni har 
sänt henne till oss med kärlek 
trots att ni bor 300 mil bort. Vi får 
tack vare er varje månad mat till 
220 gamla människor och barn 
genom ”Hjälp Till Liv”. 
Ni ger dessa fattiga människor 
nytt hopp. För dem skiner solen 
igen, men denna gång från väst, 
från Sverige.
För er har jag speciella känslor 
av uppskattning och respekt, 
kärlek och beundran. 
Med Tabita kommer vi till hund-
ratals familjer utan hopp.
Tabita bor idag i Reghin. Hon går 
på gatorna, hon besöker familjer 
och hon hjälper behövande.
Tabita är du, som älskar oss 
och som vill visa oss din 
kärlek, ni underbara män-
niskor från Sverige. 
Tabita har återuppstått genom 
er. 
Gud välsigne Er.
Håll Tabita från Reghin levande!

Tabita från Reghin det är ni, 
underbara svenska folk.

Tabita är du, som älskar oss 
och som vill visa oss din 
kärlek, ni underbara män-
niskor från Sverige.

 Ni har 
sänt henne till oss med kärlek 
trots att ni bor 300 mil bort. Vi får 
tack vare er varje månad mat till 
220 gamla människor och barn 
genom ”Hjälp Till Liv”. 
Ni ger dessa fattiga människor 
nytt hopp. För dem skiner solen 
igen, men denna gång från väst, 
från Sverige.
För er har jag speciella känslor 
av uppskattning och respekt, 
kärlek och beundran. 
Med Tabita kommer vi till hund-
ratals familjer utan hopp.
Tabita bor idag i Reghin. Hon går 
på gatorna, hon besöker familjer 
och hon hjälper behövande.

 
Tabita har återuppstått genom 
er. 
Gud välsigne Er.
Håll Tabita från Reghin levande!

Foto David

Husdjur - Jordbruk - Rid & Travsport- Villa
BOLE-produkter AB Håstaängsv.1, 82440 Hudiksvall
Tel 0650-542470,   Fax 0650-542479,   www.bole.nu

när det gäller 
Din Närmaste butik-
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www.htli.org

Vi har tre program i vår verksamhet, 
Barn, Studenter och Äldre. 
För detta har vi en lokal organi-
sation i Rumänien kallad Help To 
Life Romania, (HTLR) som är en 
legalt registrerad organistion.
De är totalt fem personer varav en 
fast anställd på halvtid. Övriga fyra 
är frivilligarbetare som för en kost-
nadsersättning ställer upp ett par 
dagar i månaden för att distribuera 
hjälpen.
Alla våra fadderbarn kommer från 

familjer där man lever långt under 
existensminimum. Många barn kom-
mer från hem med endast en förälder. 
Några är föräldralösa men bor hos 
någon anhörig, t.ex. mormor. 

Att hjälpa ett barn till ett drägligare liv 
kostar c:a 100kr/ månad och en stu-
dent behöver vanligen 300-400kr till 
universitetsstudier och en äldre får 
vanligen 150kr till mat. 
Att hjälpa barn och studenter känns 
angeläget, då detta ger en investering i 

inför framtiden. Utbildning är A och O 
för ett bra liv. Barn som får hjälp under 
skoltiden kan ofta prestera bättre 
resultat i grundskolan, om de tidigt är 
medveten om att de har möjlighet att 
studera vidare. I de fattigaste famil-
jerna råder annars total uppgivenhet 
när man vet att man på grund av 
fattigdom aldrig  kommer att få 
möjlighet till en högre utbildning.
Utbildning är en framtida inves-
tering. 
Men de äldre ska likväl inte glömmas 
och det finns många äldre som lever 
praktiskt taget helt utan inkomst.  
Därför ger vi  även hjälp till äldre med 
mat och sjukvård (mediciner). 
De som slitit och arbetet hela sitt liv är 
värd en bättre ålderdom än att dö av 
svält och sjukdom.
Vår fadderverksamhet är unik i flera 
stycken. Dels går 100 % av din gåva 
till Rumänien och dels är kontakten 
helöppen med möjligheter till 
personliga kontakter via brev eller 
besök. 
Dessutom har du via Internet möj-
lighet att följa alla dina pengar.
Du kan se när och hur mycket du 
betalat in samt när och hur mycket som 
betalats ut till barnen.
Vi har idag c:a 250 registrerade 
hjälpmottagare i området kring 
Reghin.
En del av dessa är barn/ studenter som 
har lämnat systemet för att de fått jobb 
och inte längre behöver hjälp. I några 
fall har glädjande nog familjens 
situationen förbättrats så att hjälp-
behovet upphört. 
Några av de äldre har fått sluta sina 
dagar, men med vissheten att det ändå 
fanns någon i Sverige som brydde 
sig och gav dem ett värdigt slut.  
Men totalt ger vi idag löpande hjälp till 
c.a 220 personer. Och antalet hjälp-
sökande ökar ständigt.

Allan Widarson

En av våra fadderfamiljer med fem barn, som här får ta emot 
månadens säck med mat.

Foto Allan Widarsson 
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Ett sommarprogram 2006

Jag har haft en så kallad praktikplats under 
några månader hos Hjälp Ti l l  Liv 
International, där har verksamheten varit 
igång under hela sommaren. Vid Norsta 
kapell i Rogsta där det är öppet torsdagar 
och lördagar för klädinsamlingar och 
loppisförsäljning har jag varit tillsammans 
med ett tiotal olika medarbetare som frivilligt 
ställt upp och jobbat. Det har varit roligt att se 
frivilliga ställa upp, det är många länkar i 
kedjan som skall fungera för att en 
hjälporganisation så effektivt som möjligt ska 
lyckas med uppdraget att hjälpa fattiga 
människor till ett drägligare liv. Det är bra när 
det finns många olika som vill hjälpa till i 
arbetet och som kan samarbeta. Insamlade 
kläder kontrolleras så att de är hela och rena 
och att dragkedjor, knappar osv. är Ok, 
sedan sorteras de och packas i säckar och 
lådor. Jag uppskattar att det har blivit ca sju 
ton i sommar. Denna sommar har vädret varit 
det stora samtalsämnet, men nästan alla 
som lämnat säckar eller lådor med kläder har 
frågat och varit intresserade att höra till vilket 
land kläderna skall skickas, hur det delas ut 
på plats, hur folket har det osv. Det har varit 
mycket fina, ibland helt nya kläder, skor, filtar, 
täcken och sängkläder som har lämnats och 
många tycker att det är bra att kläderna inte 
kommer att säljas utan att det ska skickas till 
hjälpbehövande. Det har varit intressant att  
träffa så många positiva och generösa 
människor som vill vara med och hjälpa 
andra människor med sina kläder och som 
villigt betalat fraktbidrag.
Det har också lämnats in loppisprylar, mindre 
möbler ja en hel del som går att sälja för att få 
hjälp till fraktkostnaderna. Trots att det är 
vuxna människor är det ofta svårt att 
prissätta det som skall säljas. Vi har också 
fått kläder från insamlingar som andra 
hjälporganisationer och kyrkor har haft. 

Tack vare alla dessa givare har HTLI  kunnat 
skicka iväg 50 ton hittills i år, det mesta har 
varit kläder, visst är det bra.
På HTLIs hemsida finns bibelstället från 
Jesaja 58 där det bla står ”klä den nakne” och 
det är väl vad som händer när det skickas 
kläder till de som inte har några kläder.  
Ett företag har skänkt en skåpbil som vi har 
kört med under sommarmånaderna, vi har 

hämtat material som skänkts från olika 
håll. Det har varit både från privatpersoner 
som saknar bil och från sjukhuset samt 
från flera företag som haft material som 
skickats vidare både till Lettland och till 
Rumänien. Bilen användes också till en 
hjälpsändning till Lettland under som-
maren, vi skickade med sjukhussängar 
och tillsammans med en annan hjälp-
organisation blev bilen med släpvagn 
fullastad för transporten. 
Under våren planerades det för en resa till 
Rumänien för att vara med på invigningen 
av Barnens Hus, resan skulle vara med en 
stor turistbuss ca 35-40 platser 
men det blev få anmälda. Men HTLI 
fick låna en mindre buss som var 
ledig från sina skolskjutsar och den 
20 juli var det klart för avresa. Det 
var fler säten i bussen än vad de 18 
resenärerna behövde, så det 
skruvades ur säten till förmån för 
plats för bagage. Flera faddrar 
skickade med paket till sina 
familjer, och många av resenärerna 
hade lådor med kläder och 
presenter med sig. Det lastades 
madrasser, täcken och filtar, lek-
saker, kontorsmaterial, symaskin, 
barnvagn,  ja bussen blev välfylld.
I mitten av september lastades en 
lastbil från Lettland för transport till 
Daugapils, det var vackert väder 
och ett glatt och positivt gäng på 9 
personer som gjorde ett fint jobb, 

2 bilen rymde 110 m och den blev 
nästan full. Naturligtvis var det 
mest kläder men också en 
köksinredning, vitvaror, sjukhus-
material ja mycket skänkt material 
från många, både företag och 
privatpersoner. Det var bra att allt 
kom på plats innan vintern kommer 
och att de som saknar kläder ska hinna få 
hjälp innan kylan kommer. Det var ett 
referat i HT från den lastningen, hoppas att 
alla som på olika sätt bidragit med material 
läste artikeln och såg att det skickats 
vidare. 
En last på ca 6 ton kördes i mitten av 
September till Vasa i Finland för att där 
lastas om till en annan bil, och sedan 
tillsammans med last från en finsk 
hjälporganisation köras vidare till ryska 
karelen.
Det har samlats in material under många 
år, bl.a. hjul och däck, en bristvara för ryska 
bilister, men det har inte varit några resor 
till Ryssland den sista tiden. Det har blivit 
svårare för HTLI  att få köra in i landet samt 
att det är höga tullkostnader, så många av 
däcken har blivit både gamla och förstörda 
och många fälgar har rostat så vi har 
städat. Vi fick också hjälp av en 

gummiverkstad. Likaså insamlingar för flera 
år sedan av belysning och lysrör som inte har 
blivit levererat, vi har fått lämna till soptippen.  
Av insamlade rullstolar och rullatorer har en 
del skickats till Lettland, och det som är kvar 
har  inventerats och lagats. Några hade 
punktering .  
Att i ett sådant här brev inte nämna HTLIs 
ordförande Allan Widarsson skulle jag nästan 
jämföra med att göra tjänstefel. 
Någon uttryckte under resan till Rumänien i 
sommar att Allan hade händer av guld, och de 
som har hälsat och tagit Allan i hand uppfattar 
säkert att hans händer är värdefulla.

Han är teknisk och kan det mesta, han lagar 
det som går sönder från bussar och 
släpvagnar till datorer. Han är med och packar 
och lastar kläder, ordnar resor, kör buss, är 
redaktör och är med och delar ut tidningar, 
nästan ingenting är omöjligt. Ett litet tillägg, 
jag tycker att han har ett hjärta av guld, det är 
barmhärtighet som gäller för Allan. Allt går ut 
på att kunna hjälpa så många fattiga som 
möjligt till ett drägligare liv, jag säger inte att 
han är perfekt eller felfri han är ju människa. 
Det är många fattiga som behöver hjälp, och 
arbetet skall fortsätta och för att inte någon 
skall behöva arbeta för mycket, så behövs det 
fler medarbetare. Du som tycker att den här 
hjälpverksamheten verkar bra, vill Du hjälpa 
till och har möjlighet att delta i arbetet, 
välkommen att höra av dig till Allan eller Astrid 
Widarsson, Du behövs.

 Alf Sjöblom
Irina Vinichenko från Ryssland, 
tillfälligt på besök i Sverige, ville 
gärna vara med vid klädsorteringen.  

Ove Gard och Berndt Persson fick göra 
bruk av sin armstyrka när .c:a åtta ton 
kläder i både säckar och kartonger skulle 
bäras in på den 110 kbm stora lastbilen.
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Hos oss gör du alltid 
en bra sport-affär!

Tel. Hudiksvall 0650-17505

HUDIKSVALL   GÄVLE   SANDVIKEN

Hudiksvall
Din färskvarubutik
Öppet 08:00-21:00

Välkommen!
När du ska ut och köra.... 

... ring 0650-31121

Thomas Falk
Menswear

 

Kvalitets och Märkeskläder

Storgatan 25 Hudiksvall
Tel 0650-13055



Två Trisslotter vardera har utfallit till de fyra först 
rättade lösningarna.
Vi gratulerar förra numrets vinnare: 
Anette Askenström, Hudiksvall
Gunhild Holmér, Hudiksvall
Ruth Nilsson, Hudiksvall
Anevie Eriksson, Ilsbo
Rätt lösning ser ut så här: 
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Om Du vill hjälpa någon, men inte vill 
ta eget ansvar för ett barn, student 
eller äldre, får du gärna skicka en 
engångsgåva. 
Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Och just nu har vi många barn på 
listan som väntar på fadder.  När din gåva gått ut till 
ett barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Har din gåva fördelats ut till tio barn så kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hem-situation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 

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

Din hjälp Räddar Liv!

Livstids materialgaranti

Fri garantiservice

Fri väktaråtgärd

Fri handhavandehjälp

Kontaktlarm

www.nordells.se

Tel
Mobil

0650-760 45
070-551 21 69
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Klipp ur eller kopiera din lösning: 
Skicka ditt svar senast den 31 december 2006 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall

De fyra först utlottade svaren med rätt lösning, 
belönas med två Triss-lotter var. 
 

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

Namn:   ____________________________ 
 

Adress: ____________________________ 
 

             ____________________________ 
 

 Telefon : ___________________________ 

Lycka till!
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ETT SOMMARÄVENTYR

Det stod ”Välkommen till en resa du aldrig 
skall glömma” på programmet som delades 
ut när vi klockan 5 på morgonen lämnade 
Hudiksvall. Efter ca en timmes åkning 
luktade det bränt från motorrummet, visst 
en generatorrem hade brunnit, men ett 
vaket öga hade när bussen gjordes 
iordning tyckt att en rem såg dålig ut. 
Naturligtvis hade han skaffat en i reserv 
och en av resenärerna var lastbilsme-
kaniker, mekarjobb efter E4 an och fortsatt 
resa.
Vi hämtade upp några fler resande efter 
vägen och allt gick bra, i Södertälje skulle vi 
hämta vid järnvägsstationen, enkelt, var 
bara det att det finns två stationer i 
Södertälje, ja vi åkte till fel station. Tiden 
rinner iväg det är ca 65 mil till färjan, det blir 
förarbyte och naturligtvis finns det både 
toalett och pentry i bussen så det blir 
kaffekokning med servering och tilltugg. 
Färjan Trelleborg/Sassnitz, frågan är, 
kommer vi att hinna i tid, vi åker, kokar 
varmkorv och serverar bröd och tillbehör, 
och det är förarbyten. Vi åker och kokar 
kaffe. Klockan blir 6 och efter mer än 100 
mil med bussen är vi ombord på färjan. Nu 
kunde vi äta mat i restaurang.
Efter ca en timmes resa från Sassnitz blir vi 
i pingstkyrkan Stralsund i forna Östtyskland 
välkomnade med kvällsfika innan vi bäddar 
och sover för natten. 
Det var en mycket trevlig svensk kvinna 
som arbetade i kyrkan, hon hade varit där 
och evangeliserat i många år under 
kommunisttiden. Sedan vi vaknat på 
morgonen serverade de frukost och vi drog 
vidare genom Tyskland med alla 
vindkraftverk, Tjeckien och in i Slovakien 
där ett hotell var bokat för natten.
Vi kommer fram till Prievidza i Slovakien 
mycket sent på kvällen. Det blev 100 mil 
med bussen den här dagen också. Det var 
mörkt och lugnt och tomt på folk, och vi 
stannade vid en bensinstation för att se om 
det fanns någon att fråga efter vägen till 
hotellet. Då en av resenärerna kunde tyska 
följde han med ut och där stannade det en 
Taxi som försökte förklara vägen. Det var 
många små gator i stan och vi kom nog på 
fel gata, vi stannade i en vägkorsning och 
frågar oss var ska vi åka. Då stannar en 
polisbil framför bussen.Poliserna frågar en 
massa på sitt språk när vi visar adressen 
och de vinkar att vi ska följa efter. Själv 
hade vi  inte hittat dit själv.
Den tredje dagen går färden genom 
Slovakien och Ungern och sent på natten 
är vi framme i Reghin, 25 mil in i Rumänien. 
Vägen över bergskedjan i norra Rumänien 
borde nog inte kallas för väg. Kan inte låta 
bli att tänka på alla de som kört hjälpresor 
tidigare med både lastbil och släpvagn, 
kanske också under vintertid.
Reghin är en liten fin stad, med flera affärs-
gator, en del hyreshus men mest mindre 
hus, det är bilar på gatorna men också 
några hästkärror. De hade höga staket runt 
husen och höga grindar mot gatan. Jag 
tänkte att här måste man skydda sig mot 
tjuvar men staketen var för att nästan alla 
hade höns och grönsaksodlingar samt 
fruktträd. Man hade fått lära sig att skaffa 
mat själva.

Gunilla o jag bodde hos en äldre dam i ett 
hus med två rum o kök och med rätt så stor 
trädgård och naturligtvis både tupp, hönor 
och kycklingar.
Hon var gästvänlig, och när hon bjöd på 
mat, sa hon service till oss men satte sig 
inte med oss förrän vi välkomnade henne 
till bords, vi var ju hennes gäster, det var 
inte som hemma i Sverige. Inte maten 
heller men det var väldigt intressant. 
Anledningen till resan, invigningen av 
Barnens Hus, ett resultat av mångas 
insatser. Men det är nu som det verkliga 
arbetet börjar och som inte syns lika bra 
som ett bygge.
Jag vill citera lite från Allans tal vid 
invigningen som han höll det på engelska 
och tolkades till rumänska. Det var från 
bibelstället som står på HTLIs hemsida, 
Jesaja 58, ”skaffa de fattiga och hemlösa 
en boning”, ”kläd den nakne”, ”dela ditt 
bröd åt den hungrige”. 
Det var fint, det kunde inte passa bättre, 
en byggnad för fattiga och hemlösa barn, 
klädtransporter från insamlingar i Sverige, 
utdelning av matpaket genom fadder-
verksamheten.  
Efter festligheterna lastade vi ur bussen 
alla lådor och paket som vi hade med oss. 
Vi var också med när det delades ut 
matpaket och kläder till fadderfamiljer ute 
på landsbygden. Där kan man säga att de 
var fattiga, vi besökte bl.a. en familj med 
många barn, var in i deras lilla hus där 
golvet var lite ojämnt och täckt med tyg 
och mattor, jag uppfattade att det var 
jordgolv under mattorna, de hade inte el 
men trivsamt och ordning i huset. De hade 
höns och odlade grönsaker för att 
överleva, men hade inte pengar till läkar-
kontroller eller mediciner till barnen. 
Jag uppfattade inte om alla i familjen 
kunde läsa eller skriva.
Det var högsommar när vi var där, mellan 
35 och 40 grader, men tänk när vintern 
kommer.           
På vägen hem från Rumänien besökte vi 
Auswitch och Birkenhau, två för-
intelseläger bara några km från varann  
där över en miljon människor miste livet, 
det var dödsindustrier. På Birkenhau var 
det mycket som hade bränts ner för att 
förstöra bevis från de utstuderade 
grymheter som varit, men det var ett 
mycket stort område så allt hade man inte 
hunnit förstöra. 
På Auswitch däremot, som inte var så 

stort, var duscharna/gaskamrarna, 
brännugnarna och i stort sett alla 
byggnader kvar. Det var en stark kontrast 
när vi stod utanför taggtråds-stängslet 
som en gång var laddat med 5000 volt 
med bussen som på fönster-rutorna 
hade skyltar med texten:
Humanitary aid by 
Help to life international 
Sweden.
We are helping the poor.
På hemresan hade vi problem med 
generatorerna på bussen och i Opole i 
Polen när vi checkat in på ett hotell 
försökte våra förare på natten fixa 
laddningen dock utan att lyckas, men de 
sov en liten stund i bussen.
Starten på lördagsmorgon blev lite 
senare än planerat pga problemen med 
laddningen så vi måste ringa till det 
svenska kontoret på färjerederiet för att 
försöka byta vår biljett kl 5  mot nästa tur 
vid 10 tiden, men den var fullbokad det 
var ju semestertid. Vi berättar att vi var 18 
personer och måste hem till Sverige, 
men nästa möjliga biljett vi kunde boka 
var på tisdag. Vi åker från Polen genom 
Tyskland och kommer till färjan strax före 
nattfärjans avgång. Två av resenärerna 
gick till expeditionen och de pratar 
svenska, engelska och tyska om varann 
och en säger med riktigt eftertryck, färjan 
kan inte åka utan oss, och folk i kön 
bakom blir irriterad och expediten lämnar 
ut ett papper. Vi kör fram i bussfilen mot 
färjan och gissa, vakterna vinkar fram 
bussarna och vi visar vårt papper och kör 
ombord och efter oss tas landgången in. 
Ombord på färjan fick vi hjälp att ladda 
batterierna i bus-sen, och vid 3 tiden på 
Söndagsmor-gonen var vi åter i Sverige 
med minnen som en del 
aldrig glömmer.
Du som vill vara med 
och hjälpa människor 
till ett bättre liv. Ring, 
faxa, eller skicka e-post 
till Allan och välj att bli 
fadder till något barn, 
eller som understödjare 
till personal på Barnens 
Hus. 
 De behöver vår hjälp.   

Alf Sjöblom, 
Hudiksvall

När hotellservice saknades så serverades frukost vid närmaste häck!
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Till Minne Av-

Klas Andersson, Gävle,
Britta Bladin, Strömsbruk,

Ethel Johansson, Hudiksvall,

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

Till Minne Av-

Klas Andersson, Gävle,
Britta Bladin, Strömsbruk,

Ethel Johansson, Hudiksvall,

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

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 150kr / år får vår tidning några 
gånger per år och stöder därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen annan lön, än den 
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi 
möter när vi kan hjälpa någon.

 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till  porto och tidningar 
och resterande 120kr till omkostnader i både Rumänien och 
Sverige som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m. 

Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är 
villig att betala denna stödavgift.  PG 4400149-3.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Som  gratulation till följande jubilarer har 
Hjälp till liv International mottagit en penning-
gåva till förmån för arbetet bland de fattiga.

Bo Johansson, Bro 
60 år.

Stig Matsson, 
Hudiksvall, 60 år

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

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



Många familjer i Rumänien 
lever i misär och kan inte ge 
sina barn det mest 
nödvändigaste, mat och 
kläder. Genom vårt 
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn.
För c:a 100 kr/mån räddar du 
ett barn. Du kan ha 
direktkontakt med familjen 
genom brev om du så önskar. 
Du kan skicka personliga 
gåvor med oss när vi reser. Du 
får full kontroll på alla dina 
gåvor. Allt du betalar och allt 
som betalats ut redovisas på 
Internet eller genom rapporter 
per post.
 
Även många äldre har en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har 
en mycket låg pension, 
omkring 150 kr/månad.  Här 
får du möjlighet att ge en äldre 
ett värdig tillvaro efter ett lång 
strävsamt liv. För c:a 
150kr/mån kan livet förändras 
för en äldre person.
 
Vi har även fadderprogam 
som stöder studenter, 
främst unga kvinnor, som 
vill studera. För många 
duktiga ungdomar finns det  
ingen möjlighet att studera på 
grund av den ekonomiska 
situationen. Men utbildning 
är det bästa botemedlet mot 

Hjälp Till Liv international, är en ideell 
organisation som bygger på det kristna budet: 
allt vad ni vill att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. Det finns inga 
anställda eller någon annan form av ersättning 
för den tid man lägger ner i detta arbete. 
Ersättningen består i gengäld av glädjen över 
den tacksamhet man möter hos de människor 
som får hjälp. Vi arbetar helt utan mellanhänder 
med bästa möjliga effektivitet. Vi har egna kon-
taktorganisationer  i de länder vi arbetar. Dessa 
organisationer vet bäst vilka behov som finns, 
och vi förser dem med nödvändiga resurser för 
att gå ut i samhället och  möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlig-
het till direktkontakt med de familjer de hjälper. 
Varje krona kan följas via Internet och 100% av 
fadderpengarna går till fadderprogrammet  på 
den ort vi arbetar.  Av inbetalda medel går 95% 
till barnet och 5% till omkostnader för de 
medarbetare som åker ut till familjerna 

Du som har ett hjärta som vill hjälpa andra 
människor till ett bättre liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. 
Vi behöver medhjälpare  för att stärka 
insamlingen av pengar för att utöka hjälp-
insatserna, bl.a. för att kunna skapa syssel-
sättning och arbetstillfällen på hjälporterna. Vi 
försöker decentralisera arbetet, så att alla 
medarbetare kan arbeta helt  utifrån sina egna 
möjligheter. Vi behöver hjälp med 
klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.   
Vi behöver datakunniga administratörer och 
organisatörer med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, 
att skriva brev, reportage och inte minst ge 
information och reklam om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag 
för annonser och sponsring.

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

fattigdom.  Unga kvinnor är i en 
farlig situation om de inte får jobb. 
Risk finns för att det hamnar i 
trafficking och prostitution. När 
hungern blir allt för stor gör man 
vad som helst för att få mat att äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen till t.ex. en 
student.
 
Ta ett , och varför inte i 
samma ålder som någon i din familj. 
Om du är mormor eller morfar, 
farmor eller farfar, kan du ge ett 
fadderbarn till dina barnbarn. Det 
kan bli intressant att utbyta brev och 
kanske besök i framtiden.

Hjälp en  till ett bättre liv.

Hjälp en  att få en god 
utbildning.

Besök vår hemsida:
 för mer 

information eller 
ring  /

 Allan Widarsson, eller
 

ring 
Birgitta Norberg för

Lettlandsinformation

fadderbarn

äldre

student

www.htli.org

0650-560107

0650-16328 /

Matleverans till fattig familj. 
          Foto Allan Widarsson

En glad yngling som just fått en ny jacka.
Foto Allan Widarsson


