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

Mottagning av kläder vid 
NorstaDepån

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   Några före detta  hemlösa män, 
från Blå Korset i Riga, en organisation som 
under vintertid härbärgerar ca 200 hemlösa 
män. Männen berättade vid Musikgalan i Hu-
diksvall hur de blivit fria från missbuk och 
hemlöshet. Foto Natalja Porosina

Året som gick!

Den arabiska våren fick den 
heta. Den tid när flera 
arabiska länder genom 
massiva demonstrationer 
slog sig lös från sitt gamla 
styrelsskick. 
Hela världen týcktes stödja 
denna revolt och hoppades 
på att  tyranneriet snart 
skulle vara över och helt 
nya demokratiska krafter 
skulle få börja regera i 
dessa länder som länge 
legat under envåldshärska-
res makt.
När vi nu är vid slutet av 
2011 och fortfarande hör 
genom media att vissa av 
dessa härskare envist 
försöker hålla sig kvar, 
inser vi hur viktigt det tycks 
vara för dem att behålla sin 
maktposition
Våldet mot civilbefolkning-
en tycks inte ta slut. 
Pansarvagnar ställs mot 
obeväpnade ungdomar.  
Blodet flyter på gatorna och 
många får sätta livet till.
Sorgemarsher och begrav-
ningståg attackeras av 
militär som en tydlig  makt-
demonstration, vilket i sin 
tur ökar vreden hos de 
drabbade. 
När ska denna planet få 
frid?  
  
Vi önskar varandra frid och  
God Jul, men kanske är det 
ofta bara en hälsningfras?.
 
De som demonstrar gör ju 
inte detta för att det är 
roligt. Alla vet att det är med 
livet som insats de demon-
strerar. 
Det är missnöjet med livet, 
fattigdomen och orättvisan 
som är bränslet i denna 
konflikt. 
Det är ju uppenbart, att 
Muammar al -Gaddafis 
enorma rikdomar som 
placerats lite varstans i 
världen, inte kommer från 
hans idoga arbete på en 
fabrik, ett risfält eller inte 
ens genom framgångsrika 
affärsaktiviteter. De flesta 
inser att det är statens 

pengar, folkens välfärd, 
som helt utan vidare bytt 
ägare.
Muammar al-Gaddafi hade 
en sonhustru (hon kanske 
lever än)  som uppvisade 
en skrämmande  översit-
tartalang med sadistiska 
inslag. 
För att beröva sitt hembiträ-
de, som hon för övrigt mer 
eller mindre rövat bort från 
Etiopien, sin frihet och 
möjlighet att fly, hällde hon 
helt resolut skållhett vatten 
över henne med fruktans-
värda lidande som följd. 
Sådana händelser gör inte 
en landsledare särskilt  
populär eller accepterad. 
Hon hade uppenbarligen 
inte heller en aning om vad 
som står i 3 Mos 19:34;

  Invandraren som bor hos 
er skall ni behandla som en 
infödd. Du skall älska 
honom som dig själv.....

De flesta som demonstre-
rar lever på fattigdoms-
gränsen medan de ser hur 
maktens folk vräker sig i lyx 
.
När vi får upp ögonen för 
varandras behov och gör 
vad som står i vår makt för 
att dela med oss och 
därmed låta lite av vårt 
överflöd rinna  över till de 
fattiga, kommer de fattiga 
inte längre att behöva 
demonstrera och riskera 
sina liv.
När vi nu önskar varandra 
en god och fröjdefull jul bör 
vi tänka på de fattiga och  
vad de ska fröjda sig med.
 
Var med att ge en julgåva 
som kan göra  skillnad för 
dessa fattiga. En gåva som 
kan förmedla ett ljus från 
himlen till dem som mesta-
dels lever i ett hopplöst 
mörker.
 
Vi har mött dem och sett 
vad en liten gåva kan ge 
mycket glädje.

Ha en Riktigt 
God Jul!! 

Allan
 Widarsson
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Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438



Materialleveranser under 2011

Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 - 54 59 00
Söderhamn Tel 0270 - 737 20
Hudiksvall Tel 0650 - 54 83 00
Ljusdal Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar 
något du länge sökt efter.  Samtidigt får Du tillfälle att 
sitta ned och samtala över en kopp kaffe med dopp.  

Öppet varje måndag-fredag 11-17 
och lördagar  11-15. 

Välkommen!

Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14 
Tel 0650-31900

Tabell1

Sida 1

Datum Aktiviteter och leveranser Ton

2011 Totalt för 2011 65,6 1.705 milj

12,45 342.000 

1,1 40.000 

11,2 290.000

Juni - 11 5,25 65.000 

Juni - 11 8,6 270.000 

Maj - 11 1.0 30.000 

April- 11 11,4 297.000 

Jan - 11 11,6 383.000 

Stat.Värde

Nov -11 Möbler/Kläder, sjukhusmaterial till Krasslava / Zilupe /Riga 

Sept -11 Möbler till Krasslava dagcenter

Sept - 11 Kläder till Petrozavodsk i Ryssland med rysk tradare

Material till Zilupe, Lettland

Material till Varaklani Sjukhus, Lettland

Element till Zilupe, Lettland

Kläder till vilnius samt Byggmaterial till Ludza 

Material till Prieli Sjukhus, Lettland

Vi planerar en kombinerad turist och 
fadderresa till Rumänien de två första veckorna i 
juli.  Resan går med modern turistbuss med bästa 
komfort. I programmet ingår bland annat  :
¢ Besök hos Fadderfamiljerna.
¢ Besök på Auschwitz i södra Polen
¢ Sigthseeing i Transylvanien 
¢ Musikupplevelse i Oliwa katedralen Gdask.
Anmäl ditt intresse före 1 februari.  Detaljerat program   
är under upphandling.

Priset bestäms när vi vet antal resenärer.
email till  eller ring 0650-560107allanw@htli.org



Har DU missat Hudiksvalls 
nya butik?  

Öppet tider:  Mån-Fre 10-18,
Lördag 10-15,    Söndagar 11-15
Tel: 0650 17010

Kom in och titta!

Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

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

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

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

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



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17





Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall sedan 1932

Sundsesplanaden 6

Box 176, 82424 Hudiksvall
tel. 0650-10846 email: bergstroms.musik@telia.com



Reportage

Svenska:
Fru Worke Debelo är en 87 årig gammal dam som 
lever tillsammans med sitt 11-åriga barnbarn 
Etenesh Mengesha. De är båda omfattade av HTLI:s 
fadderprogram. Fram till helt nyligen kunde den 
gamla damen bidra lite till försörjningen genom att 
brygga lite lokala drycker. De senaste månaderna 
har hennes tillstånd dock försämrats och hon orkar 
inte längre ta hand om sig själv på samma sätt som 
tidigare och är nu helt beroende av det stöd hon får 
från HTLI och sitt 11 åriga barnbarn. Hennes sponsor 
har gett henne möjlighet att skaffa nödvändig 
medicin

Etenesh går i skolan på veckodagarna och kan bara 
hjälpa henne på helger och kvällar om hon ska 
fullfölja skolan. Sedan HTLI fick kännedom om 
situationen har HTLI:s personal besökt henne 2 ggr 
per dag under vardagarna for att bl.a. ge henne mat 
och vatten . Genom HTLI:s insatser kan Etenesh 
fortsätta gå till skolan utan att behöva oroa sig för sin 
mormor. Vi vill även ge 11-åriga Etenesh en stor 
eloge för den fantastiska insats som hon gör genom 
att laga mat till sin mormor på helgerna, mat som 
HTLI:s personal senare kan värma och servera 
hennes mormor!
Om det blir nödvändigt kommer HTLI:s personal att 
hjälpa mormor Worke  till sjukhus för behandling.
Både Mormor Worke och hennes barnbarn Etenesh 
är mycket tacksamma för den hjälp de fått genom 
HTLI:s fadderprogram! 

English:
Mrs Worke Debelo is an 87 year old lady who lives 
with her 11 years granddaughter Etenesh. They are 
both part of  HTLI:s sponsorship-program.
Until recently Mrs Worke was also able to brew some 
homemade beverages to get a small income to 
support her granddaughter and herself. The last 2 
months her condition has deteriorated and she is not 
longer able to do any work and she is right now 
depending on the support that she gets from from her 
sponsor. Her sponsor has also been giving additio-
nal support in order to enable her to afford the much 
needed medication.
Her granddaughter is attending school during 
daytime and cannot help her grandmother during 
weekdays. Since the day HTLI learnt that Mrs 
Worke´s condition has weakened, HTLI:s personnel 
are now visiting and helping her  with basic services 
like food and water, twice a day during the time her 
grandchild is in school. We also would like to mention 
that 11-year old Etenesh is still doing an amazing job 
by cooking all the food during weekends as well as 
the food that HTLI:s personnel can serve later to her 
grandmother during weekdays

If needed, HTLI:personnel will take the old lady to 
hospital for treatment.
Both the the Old Grandmother Mrs Worke and her 
grandchild are very greatful for the help they receive 
through HTLI:I and their sponsors.

Två Hjältinnor..

Worke Debelo är  87 årig gammal och lever tillsammans med sitt 11-åriga 
barnbarn Etenesh Mengesha som på grund av AID:s är föräldralös. 
Som mormor är hon trots sin höga ålder en hjältinna som tagit på sig 
ansvaret för sitt barnbarn . 

Elvaåriga 
hjältinna som lagar mat till sin 
åldriga mormor innan hon går till 
skolan. Fadderrådet besöker sedan 
mormor två gånger om dagen för 
att hjälpa henne att värma den mat 
Etenesh  lagat. 

Etenesh är även hon en 
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NYTT BESÖK I KRASLAVA, LETTLAND
Vid månadsskiftet septem-
ber – oktober gjorde vi, 
Sigge Westberg, Kerstin 
Hjalmarsson och under-
tecknad en ny resa till 
Lettland, där det primära 
målet var att leverera 
diverse material till barn-
verksamheten vid försam-
lingen Glasanas Klints i 
Kraslava.
För ändamålet hyrde vi en 
22 kubiks transportbil som 
vi lastade i Norsta, där vi 
hade extra lastningshjälp av 
Jan–Erik Martinsson och 
Sarkis med medhjälpare. 
Chef för lastningen var som 
vanligt och som tur var 
Sigge Westberg.
 I förra numret av Nyhets-
Forum efterlyste vi möbler 
samt utrustning av olika 
slag som behövdes och vi 
vill till att börja med TACKA 
alla som har hört av sig och 
skänkt möbler, mattor, 
bokhyllor, bord, skåp, stolar, 
gardiner, soffor, högtalare, 
kastruller samt färger, färg-
pennor, pussel, ritpapper, 
skrivpapper, spelkulor, skiv-
stång  mm mm. Fantastiskt 
och det var precis det som 
Pastor Klim Mickus önska-
de att få. Han hade även 

önskemål om att få en 
varmvattenberedare samt 
kylskåp. Vi fick inte tag i 
sådan utrustning utan det 
löste vi på det sättet att vi fick 
två  företag  att sponsra med 
totalt 500 Lats, motsvarar 
cirka 6800 kronor, som vi 
förde över till församlingens 
bankkonto så får de själva 
köpa den utrustningen på 
plats. Förutom att det blir 
fabriksny utrustning är det 
även en fördel att vi på detta 
sätt gynnar det lokala 
näringslivet i Kraslava och 
Lettland, vilket säkerligen 
behövs.
Vi anlände till Kraslava på 
fredag  eftermiddag den 30 
september och efter att ha 
gjort ett kärt besök hos 
familjen Cimmermane, där 
Kerstin och jag har vårt 
fadderbarn Daniel, åkte vi till 
kyrkan där vi skulle lossa allt 
material. Vi blev mycket 
hjärtligt mottagna av säkert 
tjugo barn i olika åldrar till-
sammans med Klim Mickus 
med medarbetare i försam-
lingen och några föräldrar. 
Alla hjälpte till med att bära 
in allt som skulle lossas här 
och faktum är att den gåva 
som väckte den största 

Klim Mickus, ansvarig för barnverksamheten i 
Kraslava, begrundar med förtjusning den nya 
inredning som just anlänt från Sverige.

Foto Klim Mickus 

Nu finns även en fin bokhylla på plats, där 
arbetsmaterial och böcker som används i barn-
verksamheten kan förvaras.

Foto Klim Mickus  

Ett tjugotal barn deltog med glädje i avlastningen av 
den utrustning som var avsedd till församlingens  
barnverksamhet. 

Foto Janne Bäck

Det här var en mindre lastbil att lasta men desto mer 
planering erfordras för att  få med allt som var avsett 
för barnverksamheten hos församlingen Glasanas 
Klints i Kraslava. 

Foto Janne Bäck
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Ett särskilt TACK vill vi rikta till 
följande företag/institutioner som 
har stöttat denna hjälptransport till 
Kraslava på olika sätt:

Bilbolaget Personbilar i Sundsvall AB, 
Sundsvall
Bil AB Thony Larsson, Hudiksvall
Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall
Fors Gummiverkstad, Hudiksvall
Hasses Biluthyrning, Hertz, Hudiksvall
Hudiksvalls Sjukhus Avd. 10 A
Hudik-Flytt, Hudiksvall
HB Håstaholmen, Hudiksvall
Hälsokraft, Hudiksvall
Intersport, Hudiksvall
Jannes Golv, Hudiksvall
Kjelles, Hudiksvall
Persson Invest AB, Östersund
Schaktbolaget, Hudiksvall
Sjöbergs Åkeri, Iggesund
Trästaden AB, Hudiksvall

förtjusningen hos barnen var 
hinken med spelkulor!! De 
började spela direkt….

När allt var lossat ville 
församlingen tacka oss för 
alla gåvor till barnverksam-
heten och som tack fick vi 
lyssna på några sånger som 
barnen framförde mycket 
vackert och gripande och vi 
fick dessutom några egen-
tillverkade  alster som tack 
och de finns nu uppsatta på 
en särskild hylla på vår 
biståndsbutik Omtanken på 
Hamngatan 23 i Hudiksvall 
och alla är hjärtligt välkomna 
dit och titta på de fantasifulla 
alstren, som är gjorda av 
barnen i Kraslava.
Innan vi lämnade kyrkan 
hade jag ett uppföljningsmö-
te med Klim Mickus.
Sommarens barn- och ung-
domsaktiviteter blev mycket 
lyckosamma och nu under 
hösten och vintern kör man 
aktiviteter varje fredag, då 
man tittar på film, har samtal 
och fikar mm. Man planerar 
även lördagsaktiviteter för 
ungdomar tillsammans med 
en annan församling då man 
ser ett stort behov av detta. 
För sommaren 2012 plane-
rar man samma aktiviteter 
som genomfördes i somras. 
 Vad gäller ägandet av 
byggnaden där kyrkan är 
inrymd har inget hänt ännu. 
Klim för diskussioner med 
ägaren och hoppas på en 

positiv lösning inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Vi 
får lov att återkomma i 
frågan.
Efter frukost på hotellet i 
Daugavpils, som ligger cirka 
4,5 mil från Kraslava, for vi 
till kyrkan där som vi stöttar 
från Hjälp Till Liv Interna-
tional med olika insatser. 
Där mötte vi dels en familj 
som vi överlämnade flera 
lådor till som deras fadder i 
Iggesund  hade skickat med 
i vår transport, dels lämnade 
vi flera kollin inne i kyrkan för 
avhämtning av en familj som 
har sin fadder i Hudiksvall. 
När allt detta var klart 
startade vi vår 25 mil långa 
resa till Riga och innan 
incheckning på färjan var vi 
förbi på Frälsningsarméns 
barnhem i Riga och lossade 
några lådor.
 Nu hade vi fullgjort allt vi 
skulle göra på denna resa 
och tog farväl av Lettland för 
denna gång med vetskap 
om att ett är då säkert: Vi är 
snart tillbaka!

Janne Bäck

Barnen uppvisar verkligen glädje över den nya fina 
inredningen.  

Foto Klim Mickus

Janne Bäck och Sigge Westberg, som just 
innan de återvänder mot Sverige, levererat ett 
par presentlådor till en fadderfamilj

Det blev mycket stiligt med nya möbler i 
barnens aktivitetsrum.           Foto Klim Mickus

Foto Kerstin Hjalmarsson
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Gatubarnen vid 
har fått nya aktivitetsrum

Gulbene dagcenter 

Tack vare Reseindustrins 
Barnfond, som i sin helhet 
sponsrat projekt “Övervåning” i 
Gulbene Dagcenter, har vi nu med 
lokal arbetskraft  kunnat färdig-
ställa de efterlängtade aktivitets-
rummen på andra våningen i 
Dagcentret som drivs av den 
lokala pingstförsamlingen.  
Nu återstår att fylla på med 
utrustning lämplig för ändamålet. 
I planerna ingår att installera 
några datorer med lämplig prog-
ramvara för att med lek och 
utbildning ge barnen inspiration 
och glädje till att skaffa sig kun-
skaper och färdigheter inför 
framtidens krävande samhälle. 
Som i alla europeiska länder har 
Lettland ett väl utbyggt datanät 
och mycket av kunskaper och 
fakta måste hämtas på “nätet”. 
Vidare planeras några myshörnor 
där de barn som behöver vara för 

barnen är fria från skolan och ofta 
driver omkring på gatorna, finns 
det många barn från bl.a. miss-
brukarhem som behöver hjälp 
under hela året, en plats där de 
kan känna trygghet och omsorg. 
De behöver få hjälp med läxor och 
kanske ibland även med tvätt och 
rena kläder. 
Dagcentret är nu färdigt för att 
tillgodose dessa behov.
Vi jobbar nu vidare med att hitta 
personal som är både villiga och 
lämpliga för att ta ansvar för 
arbetet med dessa barn. Vi 
behöver lärare och vårdpersonal 
som kan jobba i nära reation med 
de sociala myndigheterna. 
        
Samtliga foton tagna av
Larisa Valicka, Gulbene

Allan Widarsson

sig själv kan få ett litet “krypin” där 
de kan pyssla med egna uppgifter 
utan att behöva störas av andra. 
Där kan man till exempel göra 
sina hemläxor, läsa böcker eller 
kanske rent av sova några 
minuter.    
Arbetet har pågått under drygt tre 
månader, där tre personer varit 
anställda men lön enligt lokala 
förhållanden.
Två hantverkare och en “hant-
langare” har arbetet kontinuerligt-
sen första juni till en bit in i 
September.
Resultatet finns att beskåda på 
vidstående bilder. 
För de som varit på plats och sett 
lokalerna tidigare kan med 
bildernas hjälp få en uppfattning 
om arbetets omfattning. 
Trots att barn med behov av hjälp 
är något mindre under vintertid, 
än under sommarmånaderna då 

Detta långa men smala rum, som fotats från rummets båda ändar, är det största rummet på övervåningen. Här 
blir det snart arbetstationer där barnen bland annat kan sitta vid en dator och införskaffa  kunskap genom  
modern teknik .
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Från kontoret finns en bra översikt 
av hallen som leder från trapphus till  
aktivitetsrummen och toalett. 
 

Här finns även husets kontor för  
administration och personalens 

Nu finns även ett fint  övernatt-
ningsrum tillgängligt för tillfälliga 

Arbetsbänk vid ett av aktivitetrum-
men

Klinkers plattor på golv och väggar 
som är lätta att hålla rent.

Det blev en mycket ljus och fin 
tvättplats vid toalett och duschrum.

Ett av rummen används som förråd, 
och kommer att fyllas med kläder 

Trappan till aktiviteterna är kanske 
av lite enkel modell, men funtionell

Duschrummet är försett med en fin  
duschkabin 
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Sundsvall  Tel.   060 - 14 04 00

Hudiksvall Tel.   0650 - 170 00

Bollnäs      Tel.   0278 - 243 00

Östersund Tel.   063 - 13 04 90

www. tfservice.se

Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  
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l  Vi är specialiserade på däckservice för mc,
    personbilar, lastbilar och traktorer. 
l  Vi har ett stort urval  av LM-fälgar
l  Vi utför hjulinställning

l  Butik med biltillbehör

Däckab i Hudiksvall
Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87, 
Jourtel:070-640 75 50

Däckab i Delsbo
Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och 
kvalitetscertifierad 
enligt standarderna 
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se
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Vi besökte vår fadderfamilj!.
Hon heter Anna, vårt fadderbarn. 
Hon är 14 år och bor i en liten stad cirka 
fem mil från Riga. Anna har sju syskon, 
en äldre bror Jekabs, som snart fyller 
17 år och sex yngre syskon. I deras 
hus bor också farmor, som är 69 år och 
föräldrarna, som båda fyllde 40 år i fjol.
   Förra sommaren bodde pappan, 
Jekabs, Anna och en yngre syster hos 
oss i några dagar. Pappan hade ett 
tillfälligt jobb i Hudiksvall och barnen 
fick följa med honom. Vi besökte 
Avholmsberget och Bror-Erik.
 Midsommarafton firade vi vid Rogsta 
hembygdsgård. Vi tyckte mycket om 
de lettiska besökarna och hade roliga 
och trevliga dagar tillsammans med 
dem.
   Vi är intresserade av att besöka 
familjen och tidigt på morgonen den 26 
juni bär det av.
   Första natten bor vi på ett fint hotell i 
Riga och tanken är att vi sedan ska bo 
på ett hotell närmare vårt fadderbarn. 
Efter ett telefonsamtal i Riga står det 
emellertid klart, att de vill att vi bor hos 
dem. Vi tackar omedelbart ja till detta 
fina erbjudande. En vecka i en lettisk 
storfamilj! Hur ska det bli? Det skulle 
visa sig bli en oförglömlig vecka.
   Den 27 juni klockan 14.00 är vi 
framme i deras lilla stad. Anna och 
Jekabs är vid den överenskomna 
mötesplatsen. Efter ett kärt återseen-
de tar vi oss vidare till deras hem.
   Vi blir hjärtligt mottagna av mamman 
och de övriga barnen och det blir 
ytterligare ett kramkalas. Vi ger 
mamman några matkassar, som hon 
glädjestrålande tar emot.
   Lunchen, som serveras vid baksidan 

av huset är välsmakande och drycken 
är bland de godaste vi druckit. Senare 
får vi veta att det är ren äppelmust utan 
vatten eller tillsatser.
   Efter maten visar Jekabs oss huset 
och rummet där vi ska sova. Huset ser 
ganska okey ut på utsidan, men 
invändigt är det mycket nerslitet och i 
stort behov av renovering, men det 
finns inga pengar till det.
   Pappan är rörmokare och jobbar 
med värmesystem till hus. För cirka tre 
och ett halvt år sedan upplevde 
familjen att landets ekonomi sjönk i 
bottenläge. För pappan blev det 
påtagligt, han blev arbetslös.
   Huset har två våningar och alla 
sovrummen finns på andra våningen. 
På nedre våningen är kök, hall och 
vardagsrum. Jekabs och två av hans 
bröder bor i ett av sovrummen. Intill 
sina sängar har de varsitt skrivbord. Vi 
förstår, att i detta hem prioriteras skola 
och studier.
   Vi får sova i Annas och hennes yngre 
systers sängar. I det rummet finns ett 
stort, bastant bord, också det bra att 
studera vid.
   I det tredje rummet bor mamma, 
pappa och de tre yngsta barnen. 
Föräldrarna sover i en bäddsoffa, 
tvillingarna i varsin säng och lillkillen, 
som är två år, i en spjälsäng.
   De är trångbodda. Men trots att det är 
så nerslitet och litet råder det god 
ordning i hemmet, var sak på sin plats. 
Skorna står i en prydlig rad i hallen och 
kläderna är ordentligt hopvikta.
   Det mest häpnadsväckande är 
barnen. De är otroligt snälla, hjälpsam-
ma, givmilda, lugna och harmoniska. 

Vi spelar Fia med dem, men de vill inte 
knuffa ut någon annan. De hjälper sin 
mamma med allt hon ber dem om. De 
kommer med äppelmust eller vatten, 
när de tror att vi är törstiga. De gör allt, 
för att vi ska må bra.( Normalt går det 
inte att dricka vattnet i Lettland, men 
här har de egen brunn, så det går bra 
att dricka det.)
   Jekabs finns i stort sett alltid vid min 
sida. Vi talar engelska med varandra 
och jag frågar om allt jag kan komma 
på. Vi förmedlar sedan vidare till de 
andra så också de förstår, vad vi pratar 
om.
   Vi har inte bara matkassar med oss 
när vi kommer, utan bilen är fullastad 
med kläder, skor och tre cyklar. En del 
har vi köpt och annat har vi fått av släkt 
och vänner. Glädjen över gåvorna är 
stor. Speciellt tänker jag på Jekabs, 
som upprepade gånger talar om, hur 
glad han är över sin cykel. Mamman är 
också strålande glad. Det är många 
klädesplagg, som passar henne.
   Vi har tur med vädret.  Alla dagar kan 
vi sitta ute och äta. Trädgården är 
lummig med körsbärs-, plommon- och 
äppelträd.  Där växer också grönsaker, 
jordgubbar och  röda- och svarta 
vinbär. Det finns också ett växthus med 
tomater och paprika i. Men där är 
också grunden till ett hus, där det var 
tänkt att de tre äldsta barnen skulle bo. 
Virket ligger under presseningar i 
utkanten av tomten.
   Pappan hade sparat pengar till 
husbygget och till renoveringen av 
bostaden. Eftersom pappan blev 
arbetslös gick pengarna istället till mat, 
kläder, uppvärmning av huset, 
skolmaterial, musikavgifter, skolutflyk-
ter, skolluncher o.s.v. Tur i allt elände 
var att pappan hade sparade pengar. 
Hur hade det annars gått?
   Efter den ekonomiska krisen var 
pappan arbetslös i ungefär två år. 
Pappan och hans bror har en firma. 
Det är sammanlagt sex personer som 
jobbar i den. Vändpunkten kom när 
någon i firman fick nys om, att det gick 
att göra affärer med Tyskland. Det 
innebär långa resor, pappan brukar 
vara borta fjorton dagar i sträck. Han 
har ett krävande jobb, men han har i 
alla fall ett jobb.
     Alla barnen har faddrar, fast tre av 
de åtta barnen har ingen aning om att 
de har faddrar. De har aldrig fått brev, 
kort, födelsedagspresenter eller 
julklappar.
   Att pappan har ett jobb betyder bara 
att familjen kan hålla sig flytande. Det 
finns inga pengar till något annat än det 
allra nödvändigaste. ´Hjälp till livs` 
hjälpsändningar och deras fadderverk-
samhet har också hjälpt till att hålla 
familjen ovanför vattenytan.
      För att återgå till pappan, så jobbar 
han i Lettland, när han återkommit från 
Tyskland med de värmesystem han 
köpt. Arbetsdagarna är långa. Han 
åker till jobbet tidigt på morgonen och 

Familjens hus ser bra ut från utsidan medan insidan vittnar om att  många 
år har passerat sedan man senast kunde renovera den slitna 
inredningen.               Foto Ulla Engström
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kommer oftast hem sent på kvällen, 
när den övriga familjen sover. Alla 
sover, utom hans fru, som alltid är 
vaken då han kommer. Ibland är även 
Jekabs vaken, eftersom han måste 
göra läxan.
   Farmor och mamman hjälps åt med 
arbetet i hemmet. Under loven har de 
även hjälp av de större barnen. Farmor 
har huvudansvaret för trädgårdsarbe-
tet. Familjen äger också mark intill 
pappans firma. Där odlas bland annat 
potatis och morötter. Farmor har även 
stort ansvar för den odlingen. De första 
två dagarna vi är hos familjen, så följer 
farmor med sin son på morgonen och 
återkommer med honom sent på 
kvällen.
 Naturligtvis finns det ett rum att värma 
mat och vila en stund i för både farmor  
och de som jobbar i firman, men visst 
får de slita hårt  för att överleva.
   Kanske blir allting snart bättre i 
Lettland? Det tror inte Jekabs. 
Regeringen har gradvis försämrat 
villkoren för folket. Ett exempel är 
barnbidraget. Det var från början, 
innan krisen, cirka 750 kronor i 
månaden per barn .För ungefär ett och 
ett halvt år sedan sänktes det till 
hälften. Nu är det nere i 100 kronor och 
det finns planer att ta bort det helt och 
hållet.
   Pensionärerna är en grupp, som det 
har försämrats åtskilligt för. Deras 
redan låga pensioner har sänkts. Ofta 
har gamla människor två val att välja 
mellan, mat eller medicin. Pengarna 
räcker inte till både mat och medicin.
   Hur orkar ni? Vad får er att sträva 
vidare? Frågorna ställs till Jekabs och 
han svarar med en motfråga. Vad är 
alternativet? Om vi ger upp blir det 
ännu sämre.
   Kanske är det familjens kristna tro 
som får dem att orka kämpa? Familjen 
går varje söndag till en rysk kyrka. 
Varje medlem har sin speciella plats i 
kyrkan. Högmässan varar i två timmar. 
Först är det psalmsång, därefter 
predikan, sedan sjunger man igen och 
efter det fortsätter predikan. Prästen 
läser ur Bibeln. Hans uppgift är att göra 
orden begripliga för kyrkobesökarna, 
så att de kan tillämpa Jesu ord i sitt 
vardagsliv.
 Jekabs berättar om svåra kriser, som 
familjen haft. Gud har lyssnat på deras 
böner om hjälp och att Gud har hjälpt 
dem.
Barnen vill gärna spela fia, kinaschack 
eller något annat spel med oss. På en 
gräsplätt i trädgården går det också att 
spela badminton. Ibland cyklar vi med 
några av barnen runt i den lilla staden 
och tittar eller badar i floden.
   Staden har två vackra, lummiga 
parker. Vid huvudvägen finns en 
cykelbana. Många hus liknar vår 
familjs hus med grönsaks- och 
fruktodlingar. Där finns också hyres-
hus och de ser okej ut. Barnens skola 
ligger nära deras hem. Vi får gå in och 

titta. Både ut- och invändigt finns det 
inget att anmärka på. Jekabs pekar ut 
ett hus nära floden.  Han berättar att 
det bor en rik familj där. Jag ser en stor 
trädgård med prydnadsbuskar lite här 
och där på en nyklippt gräsmatta. Alla 
berörs tydligen inte av den ekonomis-
ka krisen.
   Två utflykter gör vi med hela familjen. 
Den ena gången besöker vi ett vackert 
palats med en jättefin trädgård. 
Pappan tar då ledigt halva dagen från 
jobbet. Han kan ta med sig sin stora 
familj i sin firmabil. Vi tar vår egen bil. 
Anna och Jekabs åker med oss. Den 
andra gången är det lördag och då är 
pappan ledig från jobbet. Då besöker vi 
en djurpark. Djuren är inhägnade och 
vi kan titta på dem medan vi går på 
stigar eller broar runt hela parken. Det 
är en promenad på ungefär fem 
kilometer. Trots att det var stekhett och 
långt att gå, var det ingen av barnen 
som gnällde, inte ens tvååringen. 
Långa sträckor gick den lille gossen 
hurtigt, ibland bar hans pappa honom, 
men till slut somnade han över axeln 
på sin pappa. Vid dessa två utflykter 
bjöd vi på på middag på hemvägen.  Vi 
förstår att familjen mycket sällan är på 
utflykt.
   Skolan är mycket hård och det krävs 
mycket av både elever och föräldrar. 
Skolan tycker att föräldrarna bör kunna 
lära sina barn att läsa, innan de börjar 
skolan. För många föräldrar känns det 
som ett krav från skolan.
   Jekabs är stolt över sin skola. Han 
säger, att skolan i Lettland är bland de 
bästa i hela världen Oavsett om det är 
så eller inte, så är den tydligen bra för 
en så studiemedveten och begåvad 
elev som Jekabs..
Alla barnen, utom den yngste pojken, 
går i musikskola. Varje lektion är 45 
minuter. Jekabs, som gått ut tian, 

(första året i gymnasiet) har 35 
lektioner i vanliga skolan och 15 
lektioner i musikskolan. Vissa dagar 
kommer Jekabs hem vid niotiden på 
kvällen. Då är det dags att göra 
läxorna. Det händer att Jekabs inte 
kommer i säng förrän vid tvåtiden på 
natten.
   Både Anna och Jekabs är musikbe-
gåvade. Anna spelar tvärflöjt och 
Jekabs spelar klarinett och naturligtvis 
får vi höra dem spela. De lär sig spela 
sina musikstycken efter noter. Men när 
de uppträder i en tävling eller i en 
orkester ska de kunna styckena 
utantill. Annas sammanlagda skoltid är 
45 lektioner. Hon har gått ut sjuan. 
Annas framtidsdröm är att spela 
tvärflöjt i en stor orkester.
   Nu är det dags för oss att åka hem. 
Vid middagsbordet tackar vi för oss 
och överlämnar en gåva. Nu vet vi att vi 
satsar på en bra familj. Vi rekommen-
derar andra att besöka sina fadderbarn 
, för att med egna ögon se hur de har 
det.
Ulla och Bengt Engström , Ilsbo

Reportage

Jekabs , är 17 år och är den i 
famiuljen som talar mest engelska 
och fick därför vara tolk vid vårt  
besök hos familjen.

Anna en av de sju barnen,  är Ulla 
och Bengts fadderbarn och som 
de fått glädjen att besöka

Foto Ulla EngströmFoto Ulla Engström



�De Hemlösas Dag� i HudiksvallDen 15-16  ok tober  g jo rde  
Hudiksvalls Ekumeniska råd och 
HLTI en gemensam insats för att 
uppmärksamma de hemlösas 
situation i vår värld. 
Under lördagen fanns två organisa-
tioner ute på stan för att informera 
om de hemlösas situation. Det var 
RIA, som numera går under namnet 
“Hela Människan” tillsammans med 
Härbärget, som båda arbetar för att 
hjälpa till de utslagna och hemlösa 
på orten.   
På lördagkväll hölls en musikgala i 
Rogsta Kyrka och på söndag 
förmiddag medverkade gruppen i 
en oförglömlig gudtjänst på 
Högliden i Hudiksvall. Söndagen  
avslutades med gruppens delta-
gande i en “Sinnesrogudstjänst” i 
Hudiksvalls  Missionskyrka.
   
Bland de medverkande fanns en 
tillresande grupp med f.d. hemlösa 
män från Blå Korset i Riga.
Alla i gruppen har varit alkoholister, 
knarkare eller kåkfarare.
 Medverkade gjorde även Theresia 
Widarsson som bland annat fram-
förde Emeraldas bön. 
Den bön som enligt Walt Disneys 
film sjöngs av en fattig Zigenar-
flicka vid katedralen Notre Dame. 
En sång som Theresia funnit och 
självmant bett att få sjunga i detta 
sammanhang. 
En av stroferna lyder så här: 
   “Gud, hjälp de människor som är i 
nöd. Visa din kärlek och ge dem ditt 
stöd. 
Vilse i världen den stund de finns till. 
Hjälp du de glömda. Jag tror att du 
vill”.    
Flera av de medverkande från Blå 
Korset kunde vittna om just detta, att de 
varit hemlösa och vilsna i världen men 
på grund av Guds kärlek blivit räddade. 
De sjöng sånger av olika genre och på 
flera olika språk, ryska, lettiska engel-
ska, svenska och hebreiska.
Det var en upplevelse att höra dessa 
djupa mansröster sjunga välkända 
sånger. Man kan ana att de sjungit 
förut, men då under helt andra omstän-
digheter, när gatan varit deras hem.
De lovade att återkomma vid ett senare 
tillfälle men med hopp om att då få 
besöka  flera platser och framföra sitt 
budskap. 
Det kändes fint att få lyssna till dessa 
män, denna dag när vi uppmärksam-
made de hemlösa.  

Allan Widarsson

Pianisten Sacha, var en mästare i att hantera piano. Han var inte nöjd 
med bara ett, utan spelade både på flygel och elpiano samtidigt. Det 
var en verklig upplevelse att beskåda hans framfart på dessa 
instrument. Inte en enda tanget på pianot förblev ospelad, när han till 
synes spelade på alla oktaverna samtidigt. 
Den “lille mannen” till vänster i bild gick under namnet “Den ödmjuke” 
på grund av att han alltid bugar sig i de dörrar han passerar, men mest 
beroende på att han är 210 cm lång.

Theresia Widarsson, mest känd från musikalen Elvis i Glada 
Hudikteatern, sjöng vid musikgalan i Rogsta kyrka och framförde bland 
annat Esmeradals bön,  men även några sånger ur musikalen Elvis.
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Söker Du en plats för mindre möten? 

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

för mindre samlingar på upp till 15-20 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 11-17 eller 

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

Snart har ännu ett år 
gått till ända. Vi 
erinras att dagar 
kommer och dagar 
går. 
Och en dag är alla 
våra dagar slut och  
vi inte längre kan 
göra något gott för 
våra medmänniskor. 

Det är nu ett år sedan vår käre medarbe-
tare Arnold Norberg den 11 november 
2010 efter en tids sjukdom fick uppbrott-
sorder och fick lämna jordelivet. 
Han var en oumbärlig hjälpreda för sin 
hustru Birgitta i hennes kamp för de 
fattiga i Lettland. Han var en mångkunnig 
och tillmötesgående människa med ett 
mycket gott hjärta som klappade för de 
svaga i samhället.
Birgitta kämpar idag ensam, till synes 
outtröttlig, vidare . Vi saknar Arnold 
ibland oss, men vi minns Arnold med 
tacksamhet. 

Ännu en av vår trogna 
medarbetare har lämnat 
oss. Den 28 september 
fick Janne Magnell sluta 
sina jordiska dagar. 
Janne var vid flera 
tillfällen med på arbets-
resor till Gulbene i 
Lettland och var en stor 
resurs för arbetslaget.
Janne var en mycket 
glad och humoristisk person och vann 
därför även letternas hjärtan. Han var 
mycket hjälpsam och uttryckte efter sin 
första resa till Lettland, att han äntligen 
funnit sin rätta plats i livet, när han fick vara 
med att hjälpa det fattiga.
Vännerna i Gulbene har alla uttryckt sin 
saknad efter Janne. 
Vi inom HTLI, som arbetet tillsammans 
med Janne saknar honom, men är mycket 
tacksam för hans insats och vi minns 
honom med glädje och tacksamhet.   

 In Memoriam 
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när  du upprättar ditt testamente!.

På den rekreations- och lägergård vi är med och projekterar, behövs 
mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att 
göra en bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång 
tid framöver. 
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.  
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra. 
Du kan vara med att ge namn till stugorna! 
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle 
att ge ett namn till en av lägergårdens stugor. 
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att 
uppmärksammas lång tid framöver av de som kommer att bo några dagar för 
rekreation  i dessa stugor. 
Mera information finns på www.htli.org/oasen 

i Lettland 

 

Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, 
student eller äldre, får du gärna skicka en 
engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Vi har många barn på listan som 
väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut till ett 
barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger 
per år och stöder därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen annan lön, än den 
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi 
möter när vi kan hjälpa någon.

 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar 
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra  
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m. 

Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är 
villig att betala denna stödavgift.  PG 90 01 15-7.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Hans Uhlén, Njutånger
Ingeborg Björk, Bjuråker Två trisslotter
Anna-Lisa Tallbom, Hudiksvall Två trisslotter
Ingrid Stolt, Forsa Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter

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

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



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 februari 2012 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

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

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

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

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

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800



Anita Bäck, 60 år, Piteå

Daniel Frändberg, 40 år, Töreboda

Stefan Gustavsson, 50 år, Hudiksvall

Karin Lindskog, 80 år, Åkersberga

Sven Löf, 88 år, Farsta

Sören Lövkvist, 70 år, Hudiksvall

Stig Matsson, 65 år, Hudiksvall

Ingegerd Månsson, 85 år, Delsbo

Birgitta Norberg, 70 år, Hudiksvall

Sture Norberg, 70 år, Uppsala

Gerd Olsson, 90 år, Delsbo 

Barbro Fröjd, 80 år, Hudiksvall

Vi gratulerar! 
För att 

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

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

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

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

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

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

Erik Berglund, Rogsta, Hudiksvall

Svea Blomqvist, Rogsta, Hudiksvall

Maj Frisell, Hudiksvall

Gun Holm, Hudiksvall

Elsie Lyngarth, Stockholm

Jan Magnell, Hudiksvall

Irma Nilsson, Hudiksvall

Karin Nilsson, Hög, Hudiksvall

Wiktoria  Nyhlin, Bålsta

Monika Rehnberg, Gävle

Bengt Skoglund, Kristinehamn

Tore Westrin, Fiskvik, Bergsjö

Karin Hellman, Hudiksvall

Hans-Erik, Hasse, Andersson, Borås

Uno Andersson, Jättendal

Margareta Hamrén, Hudiksvall

Bertil Marmont, Hudiksvall

Lars Holmberg, Rogsta, Hudiksvall

Ingvar Larsson 

Exempel på fyrsidigt minnesblad

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

Till Minne Av - 
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man vad som helst för att få mat att 
äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen för t.ex. 
en student.
Ta ett , och varför inte 
ett barn i samma ålder som någon i 
din familj. 
Om du är mormor eller morfar, 
farmor eller farfar, kan du ge ett 
fadderbarn till dina barnbarn. Det 
kan bli intressant att utbyta brev och 
kanske besök I framtiden.

fadderbarn

medhjälpare  för att stärka 
insamlingen av pengar för att 
utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att 
kunna skapa sysselsättning och 
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi 
försöker decentralisera arbetet, så 
att alla medarbetare kan arbeta 
helt  utifrån sina egna möjlighe-
ter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, secondhandförsälj-
ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer och organisatörer med 
goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser och 
sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!.

Stöd vårt arbete med en 
gåva till  pg 90 01 15-7

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

Hjälp Till Liv international, är en 
ideell organisation som bygger på 
det kristna budet: allt vad ni vill 
att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. 
Det finns inga anställda, förutom i 
biståndsbutiken Omtanken, eller 
någon annan form av ersättning 
för den tid man lägger ner i detta 
arbete.  Ersättningen består i 
gengäld av glädjen över den 
tacksamhet man möter hos de 

människor som får hjälp. Vi arbetar 
helt utan mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 
Vi har egna kontaktorganisationer  i 
de länder vi arbetar. Dessa 
organisationer vet bäst vilka behov 
som finns, och vi förser dem med 
nödvändiga resurser för att gå ut i 
samhället och  möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje 
fadder möjlig-het till direktkontakt 
med de familjer de hjälper. Varje 
krona kan följas via Internet och 

100% av fadderpengarna 
går till fadderprogrammet  
på den ort vi arbetar.  Av 
inbetalda medel går 95% 
till barnet och 5% till 
omkostnader  fö r  de 
medarbetare som åker ut 
till familjerna 
Du som har ett hjärta 
som vill hjälpa andra 
människor till ett bätt-re 
liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av 
uppgifter. Vi behöver 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

värdig tillvaro efter ett långt 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns 
det  ingen möjlighet att studera 
på grund av den ekonomiska 
situationen. Och utbildning är 
alltid det bästa botemedlet 
mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 
När hungern blir allt för stor gör 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i misär 
och inte kan ge sina barn det 
nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadder-program 
kan du bli personligt ansvarig 
för ett barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt 
med familjen genom brev om du 
så önskar. Du kan sk icka 
personliga gåvor med oss när vi 
reser. Du får full kontroll på alla 
dina gåvor. Allt du betalar och allt 
som betalats ut redovisas på 
Internet eller genom rapporter 
per post.
Även många äldre lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 
mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 


