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I detta nummer: 
Kalifat - Fridsriket?   
Finns det rika tiggare? 
Hur hjälper vi bäst tiggarna?
Trotjänare byter ägare
Fyraårsjubileum
Intervjun
Uppmuntran till utbildning

Har du tid över? 
Besök hos fadderbarn
HjälpKrysset ....  
Grattis..
Till Minne av ....

Vi önskar en God Jul och 
ett riktigt gott nytt år!



När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens 
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett 
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det 
mesta  av kläderna till våra projektländer. Vi garante-
rar att kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr 
för en kasse. 
Öppettider tills vidare: 
Måndag- fredag      10.30 – 18.00
Lördag               10.30 – 15.00 
Röda dagar stängt. 

Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter   Tel 0650-560100

Omslagsbild: 

En lyckligt lottad familj, som genom 

vårt faddersystem fått hjälp till studier 

så att alla flickorna nu får universitets-

utbildning. 

Foto Allan Widarsson, sommaren 2007
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            Kalifat
kontra Fridsriket?  

Vi närmar oss julen och vi 
påminner oss om att Jesus 
föddes till jorden för att ge fred till 
världen. Därför förväntar vi oss 
även julefrid. Frid borde vara 
något alla eftersträvar. Men 
historien och dagens pågående 
strider vittnar om något helt 
annat. 

Vi har just bevittnat hur den 
katolska och lutherska kyrkan 
har undertecknat ett manifest att 
försöka närma sig varandra, för 
att världen lättare skall förstå vad 
Guds rike handlar om. 

Det var för ca 500 år sedan 
som Martin Luther bröt sig ur 
katolska kyrkan och protestan-
terna såg dagens ljus. Den 
händelsen har skapat många 
strider mellan katoliker och 
protestanter.  Sådana här 
utbrytningar sker ofta när en 
organisation förlorar sin rätta 
uppgift och övergår till en 
institution i ställer för den levande 
organism som kyrkan från början 
var. Det gick ca 1500 år innan 
denna skilsmässa uppstod.

Lite drygt 600 år efter Jesu tid 
uppträdde profeten Mohammed 
och grundade islam.  Där var det 
en helt annan form av rike som 
skulle upprättas. Där var det ett 
fysiskt område, som bär namnet 
”kalifat”. Inom kalifatet skulle 
islams lagar gälla. Denna lag 
blev en återgång till det gamla 
öga för öga systemet.  Den 
försoningpolitik som Jesus hade 
infört att vi inte ska döma 
varandra och att den som var 
utan synd skulle kasta första 
stenen,  sattes åt sidan.    

Här, i islams nya kalifat, gick 
det dock inte mer än ca 50 år 
innan skilsmässan var ett faktum 
och shia och sunnimuslimer 
hade var sin uppfattning om hur 
kalifatet skulle styras och vem 
som skulle ärva ämbetet. Den 
idag självutnämnde kalifen Abu 
Bakr al-Baghdani har antagit 
samma namn som profeten 
Mohammeds svärfar, som var 
den första kalifen i islams rike år 
632. 

Det är intressant att notera att 
det står nästan vem som helst 
fritt att utropa sig som kalif och 
regent i ett kalifat, bara man kan 
hävda att man har släktskap i rakt 
nedstigande led med profeten 
Mohammed. Profeten hade 
många fruar och därmed även 
flera arvingar och släktingar som 
kunde göra anspråk på att få ärva 
styret i det islamska riket. Det 
minst sagt olyckliga är, att 
kalifatet alltid måste erövras med 
våld. Detta förklarar varför det 
idag är fullt storskaligt krig i 
Mellanöstern. På grund av 
kalifatets sharialagar, som på 

förhand har domen klar över, att 
alla som inte är anhängare till 
islam måste avrättas, blir striden 
blodigare än någonsin.  Ofta 
dömer man en person efter var 
man bor eller vad man heter, men 
framför allt efter vad man tror och 
huruvida man är beredd att 
konvertera till islam.

Domsutslag kommer därefter 
inom några sekunder och 
verkställs utifrån det givna svaret 
på dessa frågor.  

De flesta muslimer stöder 
dock inte IS utan tar avstånd från 
dess terroristhandlingar. Men det 
finns tillräckligt många maktbe-
nägna ungdomar, som är villiga 
att ansluta sig till IS, för att 
organisationen ska kunna fort-
sätta sin  terroristverksamhet. 

Vi kan nog vara glada över att 
Jesus inte har några fysiska 
arvingar. Annars skulle säkert 
många rörelser uppstå, som 
skulle hävda att de är mer kristna 
än andra just på grund av sin 
härkomst.  Inom kristenheten har 
historien sett tillräckligt många 
strider på grund av olika tolkning-
ar av bibelns budskap och därför 
välkomnas nu kyrkornas strävan 
till försoning.   

 När Jesus var klar med sin 
uppgift på jorden, inrättade han 
Guds rike som är tillgängligt för 
alla, som vill ta emot det.  Han sa: 
”Guds rike kommer inte på ett 
sådant sätt att man kan se det 
med sina ögon. Ingen kan säga: 
Här är det, eller: Där är det. Nej, 
Guds rike är inom er.”

Vidare sa han: Frid lämnar jag 
kvar åt er, min frid ger jag er. Jag 
ger er inte det som världen ger. 
Känn ingen oro och tappa inte 
modet. 

I det riket gäller bara ett enda 
bud, men som omfattar alla 
andra:  Detta har jag sagt er för 
att min glädje skall vara i er och er 
glädje bli fullkomlig. Mitt bud är 
detta: att ni skall älska varandra 
så som jag har älskat er. Ingen 
har större kärlek än den som ger 
sitt liv för sina vänner. 

Detta är ett bud som väsentligt 
skiljer sig från den lag som IS 
försöker upprätta i sitt rike. 

Därför kan vi frimodigt med 
kärlek dela med oss till tiggaren 
som söker sin försörjning. Och vi 
kan även fortsätta ge vår tid (läs 
gärna: ge vårt liv) till att arbeta för 
ett rättvisare samhälle.

Därmed hoppas jag att vi alla 
kan förlåta varandra och låta 
julens frid ta plats i våra hjärtan. 

Ha nu en riktig 
God och Fridfull 
Jul! 

Allan Widarsson

Hjälp Till Liv 
International

NyhetsForum.
 

..är en nyhetstidning i 6000 ex, med syfte att 
informera om program och projekt som drivs av Hjälp 
Till Liv International.

 Tryckt  hos Dardedze, Riga, Lettland
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Det finns idag ca 4.000 tiggare I 
Sverige. Tänk dig då att om 40.000 
svenskar ger 200 kr var så skulle alla 
tiggare kunna åka hem. 

Självklart kan man då förvänta sig att  
resultatet av detta skulle bli att tio 
gånger fler kommer hit för att få hjälp. 

Inte heller det skulle vara omöjligt 
om 400.000 svenskar, (motsvarar alla 
som har ett fast jobb), skulle ge 200 kr 
var per månad. I varje fall skulle det 
revolutionera tiggarnas situation. 

Det tar troligen flera generationer 
innan romerna, som ofta själva valt  
ett enkelt  liv i fattigdom, i stället för ett 
komplicerat liv med en massa ansvar 
och registreringar hos  myndigheter, 
kan inse att det krävs ett mer aktivt 
deltagande i EU-samhället med bland 
annat utbildning och “normala jobb”,  i 
stället för tiggeriet.  

Men för att börja i åtminstone en 
ända, så hjälper vi nu tiggarfamiljer 
att återvända hem. Därför behöver 
vi hjälp från allmänheten med att 
hitta faddrar, som kan täcka hela 
tiggarfamiljens kostnad. Gå gärna 
ihop tillsammans med vänner, 
grannar och arbetskompisar. 

För varje mottagarfamilj behövs det 
minst 2.000kr vilket motsvarar 
existensminimum i Bulgarien /Rumä-
nien.  Vanligen behövs ca 10 faddrar 
per tiggarfamilj.  

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

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

Våra fadderråd i Bulgarien /Rumäni-
en kommer att besöka familjen för att 
kolla familjens status, att allt är ok, och 
att de verkligen är i behov av hjälp, 
vilket inte alltid är fallet. 

        **********************
För att få vara med i det här 

projektet, ställer vi följande krav på 
familjen:

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

vårdare/förälder ska vara 
hemma hos barnen. 

3 Föräldrarna får inte vara 
missbrukare.

4  De får inte fortsätta tigga

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

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

               *********************
I det nya EU-samhället finns inte 

plats för personer utan läskunskaper 
och yrkesutbildning. 

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

På grund därav kommer vi att verka 
för att föräldrarna, ifall de saknar 
avslutad grundskola, vilket snarare är  
regel än undantag, får möjlighet 
slutföra utbildningen.

 Detta har högsta prioritet, eftersom 
det även blir ett bra föredöme för 
barnen.

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

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

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

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

Av fadderpengarna går 5% till 
fadderråden i Bulgarien/Rumänien  
och resten 95% går direkt till fadderfa-
miljen. 

          *********************
Utbetalningen sker vanligtvis varje 

månad. 

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

ARBETSGÅNG
En fadder betalar in på något av våra 

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

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

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

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

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

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

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

Personerna i Fadderråden är 
volontärer men de får en liten kost-
nadsersättning samt täckning av sina 
kostnader för bensin och telefon för att 
kunna utföra sina uppgifter. 

Fadderråden har även som uppgift 
att med jämna mellanrum notera 
nyheter och information som berör 
barnens livshändelser. 

Välkommen som medarbetar för 
att göra vår värld lite rättvisare.  

Hur hjälper vi bäst våra tiggare? 
Vill du hjälpa en tiggare där hemma?
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En “tro”tjänare byter ägare

Bussen tillhör orga-
nisationen och du som är 
medlem och beta ld  
stödavgiften har möj-
lighet att låna den för 
privata resor.  
Den tar 8 passagerare 
och kräver C-körkort . 
Drar ca 2,4 liter diesel per 
mil. 

Roland Långström berättar  
bussens historia:

:
 The light

Piteås vänort Kandalaksja i 
ryska Karelen blev 1993 starten 
för vårt missonsäventyr i öst. 1998 
startade vi och några vänner ”The 
Light”. Vi tyckte att det var struligt 
att hyra bussar o bilar för transpor-
terna. 

Föreningens vision är, som  
stadgarnas första paragraf, säger: 
a t t  under  mot to t  " JESUS 
KRISTUS - världens enda hopp", 
efter bästa förmåga, utföra de 
kärleksgärningar Jesus lär oss, 
innefattande bl.a. hjälp till männi-
skor i nöd, oavsett livsåskådning 
eller religion samt företrädesvis i 
östländerna, att genom insamling-
ar och andra aktiviteter, söka 
avhjälpa våra medmänniskors nöd 
samt att vid våra aktiviteter verka 
för en god kontakt med församling-
ar och enskilda i mottagarlandet. 

Vi köpte en buss och inredde 
den. Det har blivit ungefär 50 resor 
till Ryssland. Mycket strul vid 
gränsen och fler och fler restriktio-
ner gjorde att det blev svårare för 
varje resa. Antalet kg/person att ta 
över gränsen blev mindre och 
mindre. Vi började ana att 
”Rysslandstiden” var över, och 
Herren gav oss en vink genom att 
vår buss havererade i Ryssland 
1994. Vi frågade Gud om vi skulle 
lägga av och sökte svar i Bibeln 
och kom till Jabes bön i GT. Där 

står det om ”utvidgat område” och 
vi kom fram till att det gällde 
Estland och så småningom 
Lettland. I början på 1995 köpte vi 
en annan buss, som var inredd 
och klar. 

Många fantastiska människo-
möten under årens gång har 
tillsammans gjort att det blev 13 
resor till Estland och 16 till 
Lettland. Hemma i Piteå har vi tagit 
emot kläder och lite allt möjligt, 
som folk velat skänka. Vi har åkt på 
inbjudningar för att visa bilder och 
berätta om våra möten med de 
”tilltufsade” i samhällets botten-
skikt och fått bidrag till resorna. 
Det är MÅNGA som under dessa 
23 år har följt med och blivit 
berörda av alla möten med männi-
skor. 

Under årens gång har vi haft 
många Gudstjänster, bett för 
sjuka, haft konserter, delat ut 
Biblar, delat ut mat och tusentals 
limpor, samt förmedlat tonvis med 
kläder och skor. De senaste 7 åren 
har vi haft café i bussen tillsam-
mans med organisationen ”Paka-
pieni” i Tukums i Lettland. De har 
stått för att bjuda in de allra fatti-
gaste familjerna som sökt hjälp 
hos dem. Under våra dagar i 
landet har ungefär 7-8 familjer/ 
dag besökt oss och fått svenskt 
fika. De berättar om sina svårighe-
ter, arbetslöshet, skilsmässor, 
sjukdom, bostadsbrist, misshan-
del… listan kan göras lång. Vi har 
försökt ge dem en dag att minnas. 
Om vi har haft sångare med oss 
har vi sjungit och berättar om vår 

kristna tro, och berättat att Herren 
lagt dessa vänner på våra hjärtan 
både i form av bön för dem, men 
också att försöka hjälpa med 
pengar och andra förnödenheter. 

Nu har vi på grund av olika 
omständigheter avslutat denna 
del av ”The 
Lights” arbete 
o c h  ä r  s å  
tacksamma till 
Herren, som 
varit med i allt 
detta arbete.

Vi gläder 
oss också åt 
att ”Hjälp Till 
L i v  
International”  
velat ta emot 
vår 47 år gamla buss och vi 
hoppas den ska få tjäna Guds Rike 
i många år till.

Roland och Elisbeth Långström 
Piteå

Den 47  å r  gamla  
Scanian har bytt ägare 
och vi hoppas att den 
ska vara till nytta för 
vårt arbete bland de 
fattiga

Bussen har en rymlg inredning , komplett med 
kök kylskåp och portapotti toalett. 

Allan Widarsson står redo att äntra 
bussen som vi hoppas ska komma 
till stor nytta.





Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

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

Mera information finns på Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

i Lettland, som 

 

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com

www.leklust.se
 Albins Leksaker 

i Hudiksvall, 0650-595082 

 och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Storgatan 24 (Fyren), 

En RUT-tjänst

från

Hjälp Till Liv International  

www.htli.org       tel 076-8503582

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

tjänster. Tidigare ägare av företaget Dammtrasan 

har lämnat över den till Hjälp Till Liv International. 

Därmed blir  Dammtrasans verksamhet ett projekt 

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

lovar göra vårt bästa för att fortsätta att ge er 

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

möjligheter att hjälpa de allra fattigaste fami-

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

dig rätt till skatteavdrag med 50% av arbetskostna-

den är bland annat följande:

Veckostädning Storstädning 
Flyttstädning Fönsterputs 
Gräsklippning Snöskottning
Diverse småärenden till hushållet. 

Men självklart vill vi gärna även stå till tjänst med 

uppdrag som faller utanför RUT och ROT 

tjänsterna.        

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

Välkommen som kund och bidra
till att öka våra hjälpresurser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÅ KAN DET GÅ …...

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

Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås, 

köpa en Coca cola och sen gå ner med det på 

Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man, 

som sitter på muren om kvällarna och säljer 

krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls 

på-trängande, så jag har funderat ibland om 

han får sälja något alls. Jag köpte 2 armband 

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

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

bjöd honom på fika.

Han blev faktiskt jätteglad.  

Kram, Siv.

(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under 

vintertiden)

ALLANS FÖRTJÄNST.

7
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Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se

-Slamsugning-
-Torrsugning-
-Rengöring av 

vattenbrunnar och 
borrhål-

-uthyrning av 
containers, flak och 

miljöstationer-
-Transporter-

Jour dygnet runt
0771-192000

www.stenolofssons.se
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Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

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

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

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

Korten kan beställas via email på 
 , men 

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

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

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

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

Korten levereras omgående med post 
så fort betalnngen är bokförd. 

karolinus81@hotmail.com

1

5

4

2

3

Vykort som stöder de förföljda kyrkorna

Fina kort för Gratulation och Uppmuntran.

Tel 0650-31900
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En lycklig Theresia Widarsson har passat på                      
att utöka sin garderob, eftersom det var 
halva priset på alla kläder på jubileumsdagen.

 

Gerd Östman hämtade den gamla fåtöljen, som vår all-
mänkunnige skräddare Shirin har klätt om. Gerd blev 
mycket imponerad av det vackra välgjorda resultatet.

 

Paret Lennart och Kristna Högberg njöt av varm korv, kaffe 
och kaka, som vi bjöd på denna dag i vårt mysiga café 

Mamma Annika letade i vår välsorterade låda med 
barnböcker medan lille Joel var mycket nöjd med 
en  Spidermanfigur, som han önskat sig och hittat 
på leksaksavdelningen.  

Lyckat 4-årsjubileum
i vår secondhandbutik

på Håstaholmen

Text och bild Renée Westrin
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Intervjun
Du har kommit som flykting 
från Afghanistan.

När kom du till Sverige?
Den 18 augusti 2011

Berätta lite om din tid i 
Afghanistan.

Jag är nummer 4 av 9 syskon, fem 
bröder och 4 systrar.

När jag var 10 år började jag i 
skolan. Där gick jag tills jag var 18 år. 

När jag blev 18 år kom polisen för 
att hämta mig för att jag skulle bli 
militär. 

Jag försökte få slippa men det fick 
jag inte. Jag var militär i två år och 
sydde då många polis- och militärklä-
der. Efter militärtiden flyttade jag till 
Iran, på grund av att terroristgruppen 
Mojahedin ville döda mig, för att jag 
hjälpte kommunister.  

I början var det svårt för mig att få 
arbete eftersom jag inte kunde 
språket, persiska, men så småning-
om  lyckades jag få jobb först i  
tegelbruk och senare i en fabrik där 
jag sydde kläder.

Efter 11 år träffade jag Sheriffe. Vi 
gifte oss i Iran och fick två barn. Vi 
flyttade till Teheran. Även där sydde 
jag skjortor, byxor, jackor mm på en 
fabrik, men det var dåligt betalt, så 
personalen slutade. Jag blev ensam 
kvar och jobbade väldigt mycket. Då 
började jag på en annan fabrik i 
stället och sydde gardiner.  En period 
lärde jag mig också att klä om möbler. 

Jag deporterades från Iran hem till 
Afghanistan, för att jag inte hade 
något pass.

Då var jag 38 år.
Fortsatte du att sy kläder ?
Nej. Jag körde lastbilstransporter. 

Jag visste inte vad det var i lådorna, 
som jag transporterade. Men en dag 
när jag skulle byta däck på bilen 
ramlade ett däck på en låda så att 
den sprack. Då såg jag att det var 
vapen jag hade transporterat. Det 
ville jag inte fortsätta med. Då blev 
jag pistolhotad. 

Hur gick det sedan?
Jag fortsatte med transporterna, 

för att inte bli dödad. Under tiden, i ett 
helt år, planerade jag noggrant för en 
flykt med familjen. Vi hade nu 3 barn. 
Jag sålde allt vi hade för att få pengar 
till Maffian, som skulle hjälpa oss.

Det måste ha varit väldigt svårt och 
osäkert att ge sig iväg ifrån allt man är 
van vid. Kan du berätta litet om er 
flykt till ett helt annat land och en 
annan kultur?

Först åkte vi, 50 personer, i en 
överbelastad liten buss över bergen 
till Turkiet. Våra barn var då 2 mån, 5 
och 7 år. När vägen tog slut fick vi gå 

länge fram till havet. Jag bar 
de två större barnen och 
Sheriffe bar babisen. 

V i  k o m  f r a m  t i l l  
Medelhavet. I en gummibåt 
avsedd för 4 personer  skulle 
vi, 13 personer, ta oss över 
till Grekland. Båten pumpa-
des flera gånger för luften 

pyste ut. Alla, oavsett religion, grät 
och bad till sin Gud om hjälp och kraft. 
Så småningom kunde vi börja röra 
oss utåt. Då upptäckte jag att vår 7-
åring stod kvar på stranden! Vi blev 
förtvivlade. Mannen på stranden 
kastade pojken till mig. Han nådde 
inte fram utan hamnade i vattnet. Jag 
skrek och grät i förtvivlan, sträckte 
mig så lång jag kunde, lyckades få 
tag i honom och dra upp honom i 
båten. 

Under nattens färd i regn och  
mörker tyckte vi att det kom en 
krokodil simmande mot oss. Vi blev 
fruktansvärt rädda. Det visade sig 
vara ett träd, med utstickande grenar, 
som närmade sig. Vi hjäptes alla åt 
att försöka hålla undan grenarna för 
att de inte skulle sticka hål i båten. Vi 
lyckades alla komma välbehållna i 
land i Grekland.

Ett år blev vi kvar i Grekland. Målet 
var Sverige. Under året i Grekland 
försökte jag flera gånger komma med  
flyg eller bil till Sverige, men jag blev 
alltid stoppad. Sheriffe och barnen 
fick åka med en lastbil till Sverige. De 
hamnade slutligen i  Iggesund. 2 
månader senare fick jag, tillsammans 
med 200 andra, komma till Sverige. 
Där återförenades jag med min familj, 
som var samlad i en lägenhet i 
Iggesund.

Hur kändes det när du återsåg 
din familj och alla var välbehållna?

Efter att de lämnat Grekland i en 
maffiabil visste jag inte om de 
fortfarande levde. Det var en obe-
skrivlig glädje och lättnad att se dem 
alla välbehållna i trygghet.

Hur blev det när ni väl hade 
kommit på plats i Iggesund?

Sheriffe fick praktikplats på Café 7-
an i Hudiksvall. Jag satt bara hemma 
och rökte och grät över mitt liv. 
Genom Sheriffes kontakt med café 7-
an hänvisades jag till HTLI. Där fick 
jag praktik i deras nyöppnade 
secondhandbutik i 5 månader. 
Därefter blev jag anställd och är 
fortfarande kvar där.

Vad sysslar du med på arbets-
platsen?

Det är många olika saker. Efter en 
tid inreddes ett särskilt syrum till mig, 
eftersom det är sy jag kan. Jag 
började med att sy vackra gardinupp-
sättningar, som jag gjort förut  i livet. 
Men i Sverige använder man panel-

gardiner, så det blev ingen förtjänst. 
Då började jag klä om gamla möbler, 
som vi fick in i butiken, fåtöljer, soffor 
och stolar. Folk började lämna in 
slitna möbler till mig för att få dem 
omklädda. Dessutom lagar jag kläder 
och syr upp egna modeller då och då. 
Man kan måttbeställa skjortor och 
byxor mm av mig.

Jag följer också med på transpor-
ter när det behövs eller står i kassan 
när det behövs.

Hur trivs du med ditt arbete och 
arbetskamraterna?

Innan jag kom till Sverige hjälpte 
jag många människor som var sjuka, 
inte hade bostad eller jobb och som 
rökte heroin. Jag hjälpte dem till ett 
bättre liv. Jag förstod fort att HTLI 
jobbar för att hjälpa människor, som 
har det fattigt och svårt på olika sätt. 
Därför trivs jag med HTLI. Men --- jag 
vill jobba mer, ha fler kunder som 
beställer arbete av mig, klä om 
möbler, sy gardiner, sy skjortor, byxor 
kjolar, klänningar mm. 

Vad har du för framtidsdröm-
mar?

Jag vill ha  uppehållstillstånd, så 
jag får gå på SFI och lära mig mer 
svenska. Min dröm är att öppna en 
affär i centrum i Hudiksvall och sy och 
sälja kläder.

Jag vill tacka dig för att du ville dela 
med dig av ditt liv till mig och till dem 
som kommer att läsa din berättelse. 
Det är oerhört svårt för oss, som lever 
i ett land med fred, att kunna sätta oss 
in i vilken fruktan för eget och famil-
jens liv ni levt med i flera år. Jag och 
dina arbetskamrater önskar dig och 
din familj, som nu utökats med ännu 
en son, allt gott i framtiden, att dina 
drömmar ska gå i uppfyllelse och  att 
ni ska finna en plats där ni kan leva 
och känna absolut trygghet och 
lycka.

Renée Westrin

Här vilar Shirin ut 
på en soffa han 
just klätt om
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Vår hjälp uppmuntrar till utbildning! 

Familjen Schnell är en av de 
första familjerna som kom med i 
HTLIs sponsorsystem. 

År 2002 bodde de i en by, som 
heter Bistra Muresului i Mures 
County. 

Attila från fadderådet intervju-
ar familjen om den hjälp de fått 
under de femton år de varit i  
fadderprogrammet .

I hem är det  
pappa Carol som har huvudansva-
ret  för  försörjningen.

Levnadsförhål landena var 
ganska svåra för de fem medlem-
marna i familjen. Endast Carol, 
fadern hade arbete på den tiden 
och han tjänade minimilön.

 Modern, Adina, arbetade inte på 
den tiden eftersom de hade tre 
barn att ta hand om. Huset där de 
bodde bestod av 2 rum, kök och 
hall och inget badrum. Vattnet 
måste de hämta på gården, där de 
hade en brunn. Kläderna fick de gå 
till älven för att tvätta.

Andrea gick i klass 2. Hon minns 
loven, särskilt jullovet. Det var sed 
i byn: att före jul måste alla köpa 
nya kläder och ha dem på sig i 
kyrkan. För dem var det omöjligt, 
eftersom de inte hade tillräckligt 
med pengar. De hade heller inget 
hopp om att någonsin kunna köpa 
nya kläder till jul eftersom det inte 
fanns några jobb i byn. Det fanns 
inte heller någon chans att ta sig till 
staden eftersom de inte hade 
någon transportmöjlighet.

Adina, mamman, minns att hon 
en gång blev tillfrågad, av en 
kvinna i byn, varför hon inte gick till 
kyrkan med alla flickorna på en 
gång, utan bara en i taget på en 
söndag och en annan nästa 
söndag. Hon ville inte berätta att 
flickorna inte hade var sitt par skor. 
En söndag fick den ena flickan ha 
skorna, nästa söndag fick den 
andra flickan ha skorna och 
söndagen därefter den tredje 
flickan samma skor.

Under sådana förhållanden 
valdes familjen ut till att få hjälp av 
den humanitära organisationen 
HTLI från Sverige.

 familjen Schnells 

Attila: När jag frågade om den 
hjälp som de fått under alla 
dessa år varit av stor betydelse, 
svarade familjen på följande 
sätt:

Adina: - I början fick vi mat. Med 
fadderpengarna jag fick, täckte vi 
en del av familjens utgifter. Med 
tiden lyckades vi göra ett badrum 
och kök. Vi kunde även ansluta 
huset till vattensystemet i byn och 
vi kunde även renovera huset en 
del. Barnen fortsatte sina studier i 
byn Bistra Muresului. 

När Andreea gick i klass 8 och 
upp till klass 11 var hon tvungen att 
pendla till staden Reghin. Under 
2011 flyttade vi från Bistra 
Muresului till Reghin, där vi bodde 
hos mina bröder som hjälpte oss 
genom att vi slapp betala hyra. År 
2010 blev jag anställd och fick en 
egen inkomst. Pappa Carol hade 
förlorat sitt jobb på den tiden och 
han hade dessutom blivit sjuk.

Andrea: - När jag gick på gymna-
siet fick jag varje höst, pengar som 
var tillräckligt för ca. ½ år till  
skolmaterial. Sen arbetade jag 
varje sommar i två och en halv 
månad, så jag kunde köpa mig vad 
jag behövde i skolan. En ovärder-
lig hjälp för mig var det bidrag jag 
fick under universitetstiden, så att 

jag kunde betala mina studieavgifter. 
Ani: - I klass 11, gymnasiet, fick jag 

inte längre gratis böcker från skolan, 
utan jag behövde pengar för att köpa 
dem. Tack vare pengarna från vår 
sponsor kunde jag köpa några 
böcker.

Attila: - Vad har du för framtids-
planer?

Andrea: - Jag vill hitta ett jobb i 
Reghin eller Tg.Mures och siktar på 
möjligheten att få en läkarexamen.

Luci: - Jag vill avsluta universitets-
studierna först och därefter hitta ett 
jobb.

Ani: - Jag vill avsluta gymnasiet 
och sedan vill jag gå på universitet.

Attila: - Skulle du vara beredd att 
engagera dig i aktiviteter för att 
hjälpa behövande? Hur?

Andreea: - Ja, jag skulle kunna 
göra översättningar till engelska när 
det behövs och hjälpa folk med att 
skriva brev eller rapporter. Jag tror att 
jag också kan göra andra insatser för 
dem som behöver det. Jag kan 
hjälpa barnen på barnhemmet Tabita 
att göra sina läxor, som jag redan 
gjort flera gånger. 

Luci: - Jag skulle kunna ge massa-
ge och sjukgymnastik. Jag funderar 
på att glädja barnen med något när 
jag fått lön.

Hela famijen Schnell vill med detta reportage tacka sin fadder i Sverige 
för all hjälp de fått under 15 år, och som gjort det möjligt för flickorna 
att studera. 
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Ani: - Ja, jag vill hjälpa när tillfälle 
ges.

Attila: - Vad vill ni säga till er 
sponsor i  Sverige?

Adina: - Vi har kunnat göra många 
saker som vi inte hade kunnat göra 
utan din hjälp. Vi har kunnat  skicka 
barnen till skolan, Andrea har en 
examen, Luci har ett och ett halvt år 
kvar på universitetet och hon kom-
mer att fullfölja sin examen. 

Vår familj har nu flyttat till staden 
Reghin där vi kan leva på ett helt 
annat sätt och har andra möjligheter, 
mycket bättre än i Bistra Muresului. 

Tack för all hjälp till vår familj!

Hela familjen Schnell önskar er alla 
Guds välsigne ! 

I några få ord är detta berättelsen 
om en familj som blivit hjälpt av en 
svensk familj med ett stort hjärta. 

Barnen har fått goda möjligheter till 
en god start i livet tack vare att det 
fanns någon som förstod deras 
behov redan för 15 år sedan.  

Gud välsigne alla i Sverige  som 
deltar i denna verksamhet! 

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

Text och bild:
Toth Jeno Attila / fadderrådet i Hjälp till 

liv Rumänien

Andrea Schnell siktar på läkarexa-
men. Hon är mycket tacksam för den 
hjälp hon fått under studietiden och 
hon vill gärna själv hjälpa till i vårt 
arbetet i Rumänen. Bland annat med 
översättningar mellan engelska och 
rumänska.

Ani Schell 
och studerar nu på gymnasiet. 
Hon säger att hon gärna vill hjälpa 
när det tillfälle ges. 

är den yngsta i familjen Luci Schell 
tet och vill gärna hjälpa till med  
massage och sjukgymnastik. 
Hon vill gärna glädja barnen med 
något då och då när hon fått lön.

studerar på  universi-

Familjens fadder kommenterar:
Jag och min numera exfru  
bodde i Mellansverige mellan 
hösten 1995 -2003

Initiativtagare till fadder-
engagemanget tror jag mer var 
min fru  än jag, men det var mest 
jag som höll reda på att vi i 
mitten av varje månad betalade 
in pengarna.

Tack vare hennes intresse för 
gospel började vi sjunga i en 
ungdomskör i Mellansverige . 
Det var också tack vare att 
någon där i församlingen hade 
en bekant i Hudiksvall, som vi 
kände igen denne kompis när vi 
åkte båt över mellan Sverige 
och Finland. Jag tor det var 
mellan Sundsvall och Vasa,  
som vi kom i samspråk med 
Allan, som just var på väg hem 
från en hjälpsändning till 
Ryssland.

Min exfru är bra på att ta 
initiativ, så henne vill jag beröm-
ma för att vi kom igång bra med 
detta. Likaså får jag väl känna 
mig nöjd över att jag ensam 
fortsatte några år, (totalt 15 år),  
trots att hon valde att stödja ett 
annat missionsprojekt.

Att en skilsmässa kan vara 
förödande för familjeekonomin 
är inget ovanligt och tyvärr tog 
vårt äktenskap slut  efter mer än 
18 år. 

Det har känts riktigt bra att 
kunna hjälpa fadderfamiljen 
med en summa pengar varje 
månad. Men eftersom min 
ekonomi efter skilsmässan, 
blivit alltför ansträngd, känner 
jag mig tvungen att överlåta 
faddransvaret till någon annan.

 Tror gärna att våra barn, sett 
att vi fortsatt. Den äldsta dottern 
som funderar på att börja 
studera till läkare, skrev ett mejl 
till den äldsta av systrarna 
Schnell och hon fick även svar.

 Jag tycker att det vore roligt 
om den kontakten fick fortsätta.  

Nedtecknat av en fadder som  
tyvärr måste sluta, men som är 
tacksam över att haft  möjlighet att 
hjälpa en familj med behov.  
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Problem med bilen?
I takt med att vår verkstad får bättre utrust-
ning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.

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

 för kostnadsförslag.

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

Därför talar vi bara om humana priser.

Ett nytt initiativ från 

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

BilHjälpen  
på Håstaholmen kan hjälpa dig.

När du anlitar du BilHjälpen 
hjälper du barnen i Afghanistan

Leveranser under 2016 

2016 Totalt statistiskt värde för 2015 
23,0 
ton 

0,585mil 

April Kläder till  Petrozavodskd   1.0 25.000  

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

10.0 255.000 

Aug  Kläder och möbler till Bulgarien  12 ,0 255.000 

Okt Kläder och prylar lLettland  6 ,0 125.000 

 

 

Har du långsamt och behöver något att göra?  Har du tid över?
Vi är i stort behov av volontärer, 
med andra ord frivilliga, som vill ha 
en meningsfull uppgift. 
På vår secondhandbutik i Hudiks-
vall finns massor med olika 
uppgifter som väntar. Effektivt 
bistånd bygger på att det finns 
frivilliga som vill bidra med 
arbetskraft efter egen förmåga och 
kunskap. 
Vi behöver både morgonpigga och 

kvällspigga medarbetare. 
Vi öppnar arbetsplatsen kl 8 varje 
vardag och kassan öppnar kl 
10.30. Vi behöver några som kan 
turas om med att jobba några 
timmar i veckan, helt efter egna 
förutsättningar. Till exempel kan 
någon jobba ett par timmar på en 
eftermiddag medan någon annan 
kan göra ett par timmar på morgo-
nen.  Det kan vara en speciell dag i 

veckan eller helt enkelt när du är 
ledig. 

Välkommen som med-
arbetare! 
-   vi behöver dig!.
- världens fattiga behöver 
dig!   
Ring Anna-Lena 0738444760

Styrelsen
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Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

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

· SKOG OCH TRÄDGÅRD

· ATV & SNÖSKOTER

· SLÄPVAGNAR

· HÄST & LANTBRUK

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

· FODER & STALLSTRÖ

· JAKT & FRITID

· ELSTÄNGSEL & STOLP

· ROBOTGRÄSKLIPPARE 

 EGEN SERVICE VERKSTAD

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

ADVENT

Advent är en rolig, men jobbig tid.
I hemmen det fejas mång´ timmar.
Vi tänder ett ljus och stjärnan blid
i fönstret välkomnande glimmar.
År efter år förväntansfull vi gå
äter av dignande borden.
Juldagsmorgon till kyrkan gå.
Jesus är kommen till jorden.

Tack käre Herre. Ditt ord än idag
tröstar oss arma krakar.
Tryggt knäppa händer, man känner sig svag
men lugn när du över oss vakar.
I hela världen stor oro är.
De som har makten bestämmer.
Hur kunna skingra de fattigas misär
på jorden, är evig jämmer ?

Dock ska man ej vara pessimist.
Det finns mycket att glädjas åt.
Ett vänligt ord, tröst när livet känns trist,
lindrar medmänniskors oro och gråt.
Var glad och god, sträck ut din hand
åt alla du möter på din färd.
Ta tillfället i akt, gör det lilla du kan
för att bygga en skönare värld.

                 Hedvig Ohlsson



16

. Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 
K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Problem med 
möblerna eller 
gardinerna?

Vår skräddarmästare och tapetserare 
Shirin kan fixa det mesta. 

Ring eller kom in och berätta om dina 
bekymmer. 

Ring 0650 - 560100 mellan 8-16 
 för kostnadsförslag.

Ett nytt initiativ från 

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

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

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

Ge bort en utvecklingsplats till ett barn på Tabita
Det har blivit rätt så populärt att i stället för 
presenter ge bort en upplevelse till dem man vill 
visa sin uppskattning. Det kan vara födelsedag 
eller helt enkelt en julklapp. Prylar ser det ut som att 
de flesta redan har för mycket av. Men att ge bort 
upplevelser, den ena mer spektakulär än den 
andra, verkar vara uppskattat av både mottagare 
och givare. Det kan vara ett fallskärmshopp, 
forsränning eller vad som helst, som är en 
hissnande minnesvärld  upplevelse.

Nu kommer snart  julen och vi försöker ofta hitta på 
något bra att köpa till våra vänner och anhöriga. 
Överlag kan man säga att svenskarna är rätt 
generösa. Nästan varje jul slår handeln nytt 
försäljningsrekord.
Nu vill vi ge dig chansen att fundera över vad du 
kan göra. 

En utvecklingsplats på Tabita kostar ca 5000 kr per 
år.
Tänk om du i stället för julkklappar skulle ge bort en 
utveckligsplats eller en del av en sådan, för ett fattigt 
barn på Tabita? 
 Här får du chansen att vara med att verkligen ge bort 
en upplevelse som gäller för livet. I varje fall för det 
barn som får den unika chansen i livet att få hjälp 
med att komma igång med sin utbildning.  
Kanske blir det en engångsgåva för dig, men det  blir 
en livslång positiv effekt för det barn som får din 
hjälp.
Som sponsor är du alltid välkommen att gästa Tabita 
om du passerar genom Reghin.
Vi skriver ett vackert gåvobrev, som du kan ge till den 
du vill uppmärksamma. 
Kontakta oss via email  info@htli.org eller 
Allan på telefon 0705360431
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och fyller på.  

Besök hos vårt fadderbarn i Lettland 
Besök hos vårt fadderbarn i 

Lettland
Vi har länge känt att vi skulle 

vilja besöka vårt fadderbarn 
Amanda i Lettland och se hur hon 
och hennes familj har det. Genom 
Allan på HTLI fick vi mailkontakt 
med Amandas servant Marina. 
Hon kan lite engelska och efter en 
del planering tillsammans med 
Marina bestämde vi oss för att åka 
till Lettland en helg i oktober.

Vi hade inte möjlighet att vara 
hemifrån så många dagar, så vi 
tog färjan från Nynäshamn till 
Ventspils. Den tidtabellen passa-
de oss bättre än färjan från 
Stockholm till Riga. Egentligen bor 
Amanda bara fem mil utanför 
Riga, men nu fick vi möjlighet att 
se mer av landskapet i Lettland när 
vi bilade de 25 milen till samhället 
Lielvärde.

Det som slog oss under bilre-
san var att bilarna som trafikerade 
vägarna, var betydligt modernare 
än vi kunde tro. Det såg ut som på 
vilken svensk väg som helst. Vi 
stannade och åt längs vägen. Alla 
cafeér och restauranger i tätorter-
na har lika hög standard som i 
Sverige, med modern inredning. 
Även människorna såg modernt 
och ordentligt klädda ut. 

Men andra saker har avstannat 
helt på den Lettiska landsbygden. 
Nästan alla hus står och förfaller. I 
ruckel vi aldrig kunde tro var 
bebodda kom det rök ur skorste-
narna och vi såg spatserande 
höns på gårdsplanen, men i regel 
stod där även en modern bil 
parkerad. Det är som om tiden 
stannat och ingen haft råd att 
renovera på årtionden. Vi fick 
känslan av att den Lettiska befolk-
ningen försöker hålla sig flytande 
med funktionell bil som kan ta dem 
till jobbet, men att deras pengar 
aldrig kommer att räcka till att 
renovera sina hus.

Så var vi då framme i Lielvärde 
och det var inga problem att hitta 
till familjens hus.  Vi hann knappt 
kliva ur bilen innan husdörren 
öppnades av familjens servant 
Marina och en bekant till henne. 
De var där för att hjälpa oss med 
tolkningen. Sedan kom barnens 

mamma Liga ut med Amanda. Det 
visade sig att Amanda gått och 
väntat på oss hela dagen och nu 
när vi äntligen kom blev hon 
jätteblyg och kunde knappt få fram 
ett ord.

Vi blev snabbt inbjudna i huset 
där även Amandas storasyster 
Lasma väntade. Deras bror Gints, 
var fortfarande på skolan och 
pappan Eriks var på sitt jobb på en 
bilverkstad.

Huset, som familjen bor i, är 
mycket nedgånget och dåligt 
isolerat. Känslan är att golv och 
ytskikt är från 50-talet. Där var ett 
enkelt utrustat kök med ett tvålå-
gigt gasolkök, en gammal mikro-
vågsugn och en tvättmaskin. I 
huset fanns även ett sovrum till de 
tre barnen och ett sovrum till Eriks 
och Liga. Någon plats för matbord 
fanns inte.

Liga berättade för oss att det 
var Eriks styvfars hus som de 
bodde i. Vi förstod det som att de 
fått huset av styvfadern, men att 
han bodde kvar i ett rum bakom en 
stängd dörr längre in i huset.

Styvfadern var gammal och 
tydligen alkoholiserad. Vi förstod 
att det var besvärligt att se efter 
honom och att barnen inte tyckte 
om den gamle mannen.

Glädjande nog märkte vi 
snabbt att det var ett kärleksfullt 
hem, som Eriks och Liga skapat 
för sin familj, trots att de båda 
kommer från barnhem. Efter en 
stund kom även Gints hem. Alla de 
tre barnen var så fina, lugna och 
trygga och de går i skolan. 
Amanda, Lasma och Gints var 
mycket artiga och uppmärksam-
ma och ville gärna visa oss sina 
kattungar och en råtta de hade i en 
bur. Det var mycket välstädat inne 
och det märktes att föräldrarna 
verkligen gjorde sitt bästa för att få 
det hemtrevligt, trots det ekono-
miska läget. 

Vi hade hört oss för kring 
familjens behov innan vi åkte 
hemifrån och genom Marina fått 
veta att familjen var i behov av ett 
kylskåp. Vi anordnade därför en 
insamling på Pers jobb och fick 
ihop både pengar till ett nytt 
kylskåp, lite extra saker till barnen, 
samt massor av begagnade 
kläder, skor, handdukar, filtar mm 
som vi bar in i huset från den 
fullpackade bilen.

Gissningsvis har familjen haft 
ett kylskåp tidigare som gått 
sönder. Nu förvarades maten i 
källaren. Liga berättade att de 
länge försökt spara ihop till ett 

Familjens hus är en tämligen enkel byggnad och består i huvudsak av 
träskivor av billigaste standard.  Enkelt, med dock en fungerande bostad 
för en trebarnsfamilj som inte fått de höga inkomsterna lott.
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kylskåp, men att alla pengar gick 
till kläder m.m. Efter att ha lastat ur 
bilen åkte vi till ett köpcentra i 
grannstaden Ogre och gjorde våra 
affärer. Det visade sig att vitvaror 
ligger på nästan samma priser 
som i Sverige och vi förstår hur 
svårt det är att samla ihop till ett 
kylskåp med de låga löner som 
man har i Lettland. Vi hittade i alla 
fall ett lämpligt kylskåp, som vi 
körde hem till familjen.

Efter att ha pratat en stund till 
med Liga och barnen både via tolk, 
lite engelska med Gints och en del 
påhittat teckenspråk, var det dags 
att ge oss av. Vi hade bokat en natt 
på hotell i Lielvärde och det 
kändes mycket märkligt att lämna 
det nedgångna huset och kliva in 
på ett hotellrum med svensk 
standard. Det är verkligen skilda 
världar i Lettland, mellan de 
människor som har det bra och de 
som är fattiga och arbetslösa.

Dagen efter åkte vi med färjan 
tillbaka till Sverige, varma i hjärtat 
av mötet med vårt fadderbarn med 
familj och med en stor förhoppning 
om att någon gång ses igen! 

Text ch bild 
Ingela och Per Lingensjö

Där var ett enkelt utrustat kök med ett tvålågigt gasolkök, en gammal 
mikrovågsugn och en tvättmaskin.

Trots att man inte fått de bästa ekonomiska förutsättningarn har familjen 
inrett ett varm och välkomnade hem. Naturligtvis är fadderpengen av 
mycket stor betydelse. Ju lägre inkomst man har desto mer betyder 
hjälpen för deras välbefinnande .

Många av våra faddrar har fått 
möjligheten att besöka sina 
fadderbarn. 
För många faddrar är det just 
möjlighet till personlig kontakt, 
som är en av viktigaste fördelar-
na med vårt unika faddersystem, 
som är specialbyggt för person-
ligt fadderskap. 
Till alla familjer inom Europa är 
det möjligt att göra fadderbesök. 
Även besök till familjer i Etiopien 
är möjligt och inte särskilt kos-
samt. 
Det är bara till familjer i 
Afghanistan som det är svårt att 
göra besök, mest på grund av 
säkerhetsläget.
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Tandläkarhuset,   Bankgränd 2,  82443 Hudiksvall

Tfn  0650-181 50       Fax 0650- 18159

info@tandhuset.se    www.tandhuset.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Om Du vill hjälpa någon, 
men inte kan ta eget ansvar 
för ett barn, student eller 
äldre, får du gärna skicka 
en engångsgåva.
Engångsgåvorna fördelas till 
de barn som ännu inte fått en 
egen fadder. Vi har många 
barn på listan som väntar på 
en egen fadder.  När din gåva 
gått ut till ett barn, kan du via 
Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats 
till tio barn kan du se vilka de 
är, vad de heter och deras 

hem
du även möjlighet att skriva 
till dem. 
Ta gärna upp en kollekt 
bland dina vänner, i din 
arbetsgrupp eller pensio-
närsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverk-
samheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  
Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i 
byarna, resten 95% blir till 
mat för de fattiga. 

situation.  Om du vill har 

Din Hjälp Räddar Liv!

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Vi gratulerar förra numrets vinnare:  

Gudrun Kellner Hudiksvall Två trisslotter  

Kjell Eriksson Ilsbo Två trisslotter

Brittinger Edlund Hudiksvall Två trisslotter

Carl-Gustaf Ek Mora Två trisslotter

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
hudikkiro@gmail.com

Mickelsväg 4
824 34 Hudiksvall

0650-10810
0705319961

www.upplandspotatis.se

info@upplandspotatis.se

          Tel 0294-20078 

 

http://www.tunabilteknik.se


Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste 
finnas hos oss före den 25 februari 2017 till: 

Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall

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

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

      Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson

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

Vi kan släcka dina tvåor!!

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

http://www.tunabilteknik.se


Vi gratulerar! 
För att 

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

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

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på framsida av fyrsidigt 
gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 

minnesgåva som en sista hälsning till älskad 

vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 

minnesblad som ett sista minne från givaren. 

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt 
minnesblad

framsida av 

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

Till Minne Av - 
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Inga Mattsson Hudiksvall

Stig Hellberg Hudiksvall

Stig Lidbom Hudiksvall

Aina Kring Hudiksvall

Lilly Berglund Njutånger

Margit Ståhl Iggesund

Ruth Carlsson Bjuråker

Sven Sundberg 90 år Sundsvall

Britta Selin 85 år Gnarp

Evald Eriksson 80 år Hudiksvall

Ingegärd Jonsson 75 år Njutånger

Gerd Östman 70 år Hudiksvall

Helena Siltamäki 70 år Timrå

Per Andersson  

Du kan även testamentera gåvor  till oss.  
Alla gåvor går i sin helhet till hjälpprojekt 
för de fattiga.



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

fadderbarn

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

hjälporterna. 
Vi försöker decentralisera 

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

Vi  behöver datakunniga 
administratörer och organi-
satörer med goda kontakter I 
samhället.

Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga 
arbete. 

Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser 
och sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!

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

eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

Hjälp Till Liv international, är 
en ideell organisation som bygger 
på det kristna budet: allt vad ni vill 
att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  

Allt arbete sker på frivillig basis. 
Det finns inga anställda, förutom i 
vår second och Biståndsbutik på 
Håstaholmen. Ingen annan form 
av ersättning betalas för den tid 
man lägger ner i detta arbete. 

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

mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 

Vi har egna kontaktorganisa-
tioner i de länder vi arbetar.

Dessa organisationer vet bäst 
vilka behov som finns, och vi förser 
dem med nödvändiga resurser för 
att gå ut i samhället och  möta 
människornas behov.

Vårt unika faddersystem ger 
var je  fadder  möj l ighet  t i l l  
direktkontakt med de familjer de 
hjälper. Varje krona kan följas via 
Internet och 100% av fadder-
pengarna går till fadderpro-
grammet  på den ort vi arbetar.  Av 
inbetalda medel går 95% till barnet 
och 5% till omkostnader för de 
medarbetare som åker ut till 
familjerna 

Du som har ett hjärta som vill 
hjälpa andra människor till ett 
bättre liv är välkommen att 
arbeta med oss.

Det finns massor av uppgifter. Vi 
behöver medhjälpare  för att 
stärka insamlingen av pengar för 
att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för 
att kunna skapa sysselsättning 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 
värdig tillvaro efter ett långt 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst  unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns  
ingen möjlighet att studera på 
grund av den ekonomiska 
situationen. Vi vet att utbild-
ning alltid är det bästa bote-
medlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
Littauen, Bulgarien, Serbien  
och Afgha-nistan där många 
familjer lever i misär och inte kan 
ge sina barn det nödvändigaste, 
mat och kläder. Genom vårt 
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100-200 kr/mån räddar 
du ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt med familjen genom 
brev om du så önskar. Du kan 
skicka personliga gåvor med oss 
när vi reser. Du får full kontroll på 
alla dina gåvor. Allt du betalar och 
allt som betalats ut redovisas på 
Internet eller genom rapporter 
per post.
Även många äldre lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se


