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NU STARTAR VI FADDER-
VERKSAMHET I NIGERIA!

Möt Festus - vår
fadderansvarige

för Nigeria

Sid 13

”Vi är så tacksamma
för hjälpen vi fått”

VAD GÖR JAG MED
MINA BEGAGNADE
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FADDERPROGRAM HTLI har för närvarande 450 barn och
vuxna aktiva i våra fadderprogram. Genom åren har hela
1300 barn, äldre och studenter fått regelbunden hjälp.

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

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

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

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

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

OMTANKEN - HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Omtanken 076 850 35 82

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

DETTA GÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

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

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

HTLI är politiskt och
religiöst obunden. Arbetet
grundar sig i kärleken till

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

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

ÖPPETTIDER
Må - Fr 10.30-18.00

Lö 10.30-15
Sö & helgdag stängt
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Jul för Afrikas barn

DETTA NUMMER
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Fullastad lastbilstradare med
hjälp skickad till Lettland

Sid 19 Ge bort
ett gåvokort

Vad gör jag
med mina
begagnade kläder?

Sid 24 Hjälpkrysset
Sid 27 Gratulation & Minne
Framsidefoto:  Maxpixel.net

”Mitt hem är ditt hem. Välkommen in - jag bjuder på det jag har! Även om
det skulle vara det enda jag äger för tillfället.” Den mentaliteten är det jag
gillar med Afrika. Den där självklara, glada, välkomnande värmen, som
finns hos många. Inte hos alla förstås; för här finns även den där enorma
orättvisan, där några är alldeles för rika, medan andra knappt överlever
dagen. Likväl, så är det något jag som för mig kännetecknar
Afrika; den där värmen. Och då talar jag inte bara om den
fysiska.

Nu vet jag att  generalisera afrikaner, är som att anse att
man vet hur européer är,  bara för att man känner en svensk
eller besökt Sverige. Så det må alltså vara hur det det vill
med det tidigare sagda, men likväl är det med lite extra
välkomnande afrikansk glädje jag presenterar Hjälp Till
Livs nya afrikanska fadderland: Nigeria! Landet som är så
stort att vi ”knö” in nästan tio Sverige i det. Inte till ytan,
utan i invånarantal.

Nigeria är tätbefolkat och många är fattiga och på sid 11-14 kan du
läsa om hur utsatt livet är särskilt för barnen och mödrarna, som har
skyhög mödradödlighet. Genom ett ideellt initativ av vår nya
fadderkoordinator Festos Famurewa (sid 5), bygger vi nu upp början till ett
fadderengagemang i Lagos. Som en start letar vi därför faddrar till ett
dussintal fadderbarn, som vi vill försöka underlätta livet för i detta folkrika
land.  Vår förhoppning är även att så småningom kunna utveckla vår lilla
droppe i havet (som ändå är viktig för de som nås av den), genom att så
småningom ge någon form av coachande utbildningar. Allt med målet att
förbättra livet för de familjer vi och våra faddrar kommer att stödja. Tveka
inte att höra av dig till oss om du vill anmäla dig som fadder eller på annat
sätt bidra med dina gåvor, kunskaper och förmågor! På sid 16 kan du se de
tolv barn vi till en början söker faddrar till, plus en änka som även hon
behöver ekonomiskt stöd.

Även om vi nu går in i ytterligare ett land, så fortsätter givetvis HTLI:s
långvariga arbete i Östeuropa. Du kan i det här numret läsa om hur rumänska
Ana Ungur tacksamt berättar (s 8-9) vad Hjälp Till Livs fadderstöd betytt för
henne och hennes familj genom åren. Det är just denna långsiktiga hjälp
som betyder så mycket. Genom ett långsiktigt stöd kan dina pengar och
gåvor göra så mycket större skillnad, än en Ad Hoc-gåva i tiggarmuggen, som

visserligen given med hjärtat på rätta stället, ändå för med
sig så mycket annan problematik som inte är lika önskvärd
(läs HTLI NyhetsForum nr 2, 2019).

Vi går snart in i advent. Juletid är både en varm och en kall
säsong. Varm för den som är inne i värmen, kall för den
som står utanför. Både bildligt och fysiskt. Låt oss
tillsammans göra julen till den högtid den är - ett firande
av livet och det oerhört höga värde varje liten människa
har. Så högt att en liten pojke en gång föddes i ett stall,
för att ge oss alla just den frid julen talar om.

Med önskan om en god och fridfull jul!

Berith Nilsson, redaktör

S 17 Tabits höstrapport

 Festos
VILL HJÄLPA I NIGERIA

Hjälp Till Liv Secondhand
& Café: 950 kvm fynd!

Nige�ia
 - landet där en av tio barn

dör innan sin femårsdag
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Ana tackar Gud för sina faddrar
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FÖLJ HTLI PÅ FACEBOOK!
Hjälp Till Liv International  www.fb.com/HTLI.org

Den 25 september skickade vi årets
tredje stora hjälpsändning. Denna
gång gick tradaren än en gång med
hjälp till dels Talsi och Zilupe, men
också till ett flertal orter i östra
Lettland, varav de flesta ligger i
landskapet Lettgallen, som räknas
till den fattigare delen av Lettland.
Utöver kläder, skor, husgeråd o dyl,
innehöll sändningen även sjukvårds-
sängar, rollatorer, rullstolar etc, vilka
kommer att hyras ut för en billig
peng, för att sedan  kunna användas
vidare till nästa person med behov.

(Skänks de är nämligen risken att de
”fastnar” hos den förste användaren,
även sedan behoven upphört.)
Några pianon följde också med på
resan, vilka man planerar att sälja för
att de ska bidra till
transportkostnaden.

När tradaren anlände till HTLI för
inpackning var den mindre än
planerat, så det blev  verkligen till att
tränga in så mycket det bara gick,
men bärkillarna gjorde ett bra jobb
och utnyttjade de totalt 100

kubikmeter väl. Innan årets slut
räknar vi med att  hinna med ännu
en större hjälpsändning. Ett stort
tack till alla som bidrar med gåvor,
resebidrag och arbetsinsatser!

Fullastad lastbilstradare skickad till Lettland
I september gick den tredje stora hjälpsändningen i år

Tiden går snabbt när man har roligt,
sägs det. Och nog är det så! Tänk att det
redan gått ett år för oss i våra nya
fräscha lokaler på Granebovägen.  Den
27 september firade vi det med pompa
och ståt - eller i alla fall skön
trubadurmusik, tårtbakelse - och HTLI:s
specialité; nygräddade kôlbullar! Trevligt
var det och fullt hus var det med och en
hel massa trevligt folk!

FESTLIGT ETTÅRS-JUBILEUM I HTLI:S NYA BUTIK

På www.fb.se/htli.com eller
via vår nystartade Youtube-
kanal ”Hjälp Till Liv
International” kan du se en
film från packningen av
sändningen.

HÄNT HEMMA
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Som en del av sin högskoleutbildning
studerade Festus Famurewa i våras Hjälp Till
Livs hjälpverksamhet. Det gav mersmak.

Det fanns ett naturligt ett engagemang för människor i
familjen, då Festus Famurewa växte upp i en varmt
kristen familj i utkanten av Lagos. Pappa Isaac var
församlingsäldste och mamma Sara diakon, i en kyrka i
Mushin, båda uppgifter där att hjälpa människor står i
centrum.

Efter avslutad grund- och gymnasieskola (High
School), blev det studier vid universitetet Olabisi
Onabanjo i Ogun. Efter studierna började han arbeta vid
en mikrofinansbank. 2017 tilldelades han ett stipendium
för att studera internationellt socialt arbete.
- Jag har min bror med familj boende i Sverige, så jag
hade redan besökt Sverige innan. Nu bor jag, min fru
och vår son Samuel sedan ett par år i Gävle, där jag
studerar vid Mittuniversitetet, berättar Festus.

I utbildningen ingår att studera en hjälporganisation,
varför Festos kom i kontakt med Hjälp Till Liv. Som
student inom internationellt socialt arbete och med
fötterna i den Nigerianska myllan, var steget nära att
börja fundera på hur han själv skulle kunna involvera
sig för att hjälpa fattiga barn i hemlandet och i och med
kontakten med HTLI:s ordförande Allan Widarsson och
övriga medarbetare, kom därför idén att påbörja ett

fadderarbete i Nigeria. Genom Festus engagemang, tar
därför Hjälp Till Liv nu ett nytt steg och påbörjar
fadderverksamhet i Nigeria.

- 87 miljoner av Nigerias befolkning lever under
fattigdomsgränsen och landet har nu flest antal fattiga i
världen. Antalet ökar tyvärr till följd av regeringens
instabila ekonomiska politik, korruption och av att rika
människor utnyttjar myndigheterna till sin egen fördel.

Det finns många som har problem med sitt dagliga
livsuppehälle och inte varken själv har fått någon
utbildning, eller har möjlighet att låta sina barn gå i
skolan.
- Fattiga i Nigeria lever i ett ekonomiskt, materiellt och
fysiskt lidande, som bara kan lindras genom att
regering, privata myndighetsutövare och icke-statliga
organisationer samarbetar för det gemensammas bästa,
säger Festus.

- Min önskan och drivkraft är att vara delaktig i att
minska antalet sociala brott, bekämpa fattigdom och
medverka till att fler fattiga barn kan får en skolgång.
Jag skulle även vilja medverka till att kunna erbjuda
boende för fattiga barn och familjer som är hemlösa.
Jag vill se att de har mat på bordet, ge hopp och en
framtid - både på lokal och internationell nivå.
            B. N.

Till utsatta barn
I SITT HEMLAND, NIGERIA

Läs mer om Hjälp Till Livs nystartade
fadderarbete i Nigeria på sid 10-15

INTERVJUN



Tandläkarhuset
Bankgränd 2
824 43  Hudiksvall

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

Tel 0650-181 50
Fax 0650-181 59
info@tandhuset.se
www.tandhuset.se
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ADRESS: GRANEBOVÄGEN 3B, HUDIKSVALL     BUTIKSBILDER www.fb.com/htli.org
MÅ-FR 10.30-18 LÖ 10.30-15 SÖ & HELGDAG STÄNGT
OVANFÖR COOP, INTILL MEKONOMENBUTIKEN . TA BUSS 3 FRÅN CENTRUM. TELE 0650-56 01 00.

 950 KVM FYND!
Hjälp Till Liv Secondhand & Café

Allt fler upptäcker Hjälp Till Livs
Secondhandbutik & Café och det är
verkligen roligt att höra alla positiva
kommentarer av våra kunder: ”Ni har

så fint här”, ”Vad mycket saker!”,
”Vilken ordning ni har”!
De positiva kommentarerna från våra kunder
värmer verkligen med rätta hjärtat på våra fina
volontärer. För tänk vilken insats de gör, som
kommer både vardagar och lördagar, utan

ersä ttning; de är verkligen guld värda!
Utöver volontärer så har vi även praktikanter, av olika slag, som är
inbegripna i verksamheten - antingen i butiken eller bakom kulisserna.
Anledningarna till praktiken kan vara olika, alltifrån språkträning till
arbetsträning i samband med sjukskrivning, men även skolpraktik etc.
Alla hjälps vi åt för att göra butiken till vad den är.

Det fantastiska med alla dessa insatser är att det medför att en stor del av
det du handlar för i butiken därför kan gå direkt till HTLI biståndshjälp.
Tänk att köpa en jacka, en möbel eller ett verktyg och samtidigt hjälpa en
fattig! Bättre än så kan det väl knappast bli? Välkommen in och upptäck
vår butik du med - och varför inte ta en go’fika samtidigt i vårat trevliga
butikscafé, som serverar husets egna bakverk?!

ALL VINST
GÅR TILL BEHÖVANDE!
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ANA UNGUR ÄR EN NIO-BARNSMOR
FRÅN RUMÄNIEN. MED SÅ MÅNGA
BARN HAR HON OCH HENNES MAN
HAFT DET TUFFT EKONOMISKT OCH
MÅNGA GÅNGER HAR SITUATIONEN
VARIT MER ÄN DE NÄSTAN ORKAT
BÄRA. DÅ HAR HJÄLPEN FRÅN
SVERIGE OCH HTLI:S FADDRAR VARIT
EN ENORM LÄTTNAD, BERÄTTAR HON.

Familjen Ungur bor i Sincraiu de Mures, en by nära
Târgu Mures. När HTLI började hjälpa dem, för ett
drygt tiotal år sedan, var pappan i familjen i
Tyskland och arbetade, men tog sorgligt nog inte
något ekonomiskt ansvar för familjen. Ana hade
ingen inkomst, utan försökte klara sig på det lilla
socialbidrag hon fick, vilket var mycket svårt. Tack
vare en av HTLI:s medarbetare, Claudia Pop, fick
hon kontakt med HTLI. Hon fick så faddrar, vilka
sedan dess stöttat dem finansiellt.

Idag bor visserligen maken hemma i deras hus, men
fortfarande står Ana själv som ensam försörjare och
omsorgsperson i familjen, på grund av makens
personliga problematik. Nu i oktober började Ana
studera - vilket är möjligt, på grund av det stöd hon
får av HTLI och eftersom några av de äldre barnen
nu har deltidsarbete, respektive har flyttat hemifrån.

De två äldsta döttrarna Rebeca, 25, och Denisa, 24,
är nu gifta och har egna familjer och hem och Ana
väntar nu sitt andra barnbarn. Dottern Ancuta, 20 år,
går sitt andra år på universitetet, där hon påbörjat en
längre arkitekts-utbildning. De övriga barnen bor
hemma. De yngsta; Alexandrinia, 17, Debora, 16,
Salomon, 14, och Sunamita, 12, går i skolan, medan
de äldsta hemvarande barnen Onisim, 23, arbetar på
en pizzeria. Även Elisei, 21, planerar på att få jobba
med sin bror.

Idag har familjen arbete

Ana är oerhört tacksam för den hjälp hon fått från
HTLI och dess faddrar.
- Vi har fått hjälp i 13-14 år av HTLI och dess
faddrar och vi är SÅ tacksamma för all den hjälp vi
fått under dessa år! Det har varit stunder då jag
varit i slutet av mina krafter, men tack vare
fadderhjälpen har vi haft möjligt att klara det.
- Faddergåvorna har många gånger känts som ett
himmelskt bröd, som hjälpt oss att orka gå vidare! Vi
ber verkligen att Gud ska komma ihåg er godhet, er
ansträngning och er kärlek ni visat oss! säger Ana,
som är troende. Hon  uttrycker sin innerliga
tacksamhet till HTLI och dess faddrar:
- Vi tackar Gud för HTLI och våra faddrar, för allt ni
har gjort för vår familj!

”Vi tackar Gud för våra faddrar”
EN HÄLSNING FRÅN RUMÄNIEN:

 Familjen Ungur har haft det tufft ekonomiskt genom åren. Genom det stöd de fått från sina HTLI-faddrar, har livet ändå underlättats. Här är
hon med på bild med några av de yngre barnen i familjen. (Foto: HTLI Rumänien)
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Hjälp förmedlad med kärlek

Anas familj har fått hjälpen förmedlad till sig genom
HTLI:s medarbetare Petru och Claudia Pop, från
Reghin.
- De har varit fantastiska vilka har besökt oss så ofta
de bara kunnat och de har verkligen förmedlat hjälpen
med så mycket kärlek! Vi vill därför även därför tacka
dem för all den kärlek och omtanke de personligen
visat oss! Genom de månatliga faddergåvorna har vi
kunnat köpa mat, skolmaterial, kläder och skor,
föklarar Ana.

Skapat egen vilja att själva hjälpa

Ytterligare något positivt som HTLI:s stöd till familjen,
säger Ana är att det medverkat till att barnen själva - i
sin tur - vill hjälpa andra som har det tufft på olika sätt i
sin uppväxt.
- Faktum är att vår äldsta flicka Rebeca, redan nu har
börjat involvera sig i detta, berättar Ana och fortsätter:
- Min önskan är att vi både nu och i framtiden ska
komma att kunna tjäna Gud och fostra våra barn och
barnbarn i att göra det som är gott.

Använt fadderpengarna noga

Anna och har varit sparsamma med fadderpengarna för
att kunna täcka olika utgifter som familjen haft.
- Ett exempel är när vi fick en extra julgåva. Då
sparade jag en del av pengarna så jag kunde köpa en
ergonomiskt stol till vår tolvåring, Sunamita – en stol

hon delar med sin storebror  Solomon. Till Ancuta
köpte vi en vinterjacka och lite material hon behövde i
skolan. Hon är på universitetet, så hon behöver en del
olika skolprylar. Hon blev så glad för dem!

Önskar hon hört av sig mer

Ana är lite bekymrad över att hon inte alltid hört av sig
som hon önskat till sina faddrar.
- Jag beklagar verkligen att jag inte alltid har skrivit
till våra sponsorer. Det har inte varit av någon dålig
intention bakom det, utan det har bara varit för att jag
helt enkelt ibland haft så mycket bekymmer runt mig
som tagit all tid och kraft, säger hon och ber om
ursäkt: Från våra hjärtan vill jag verkligen sända all
vår tacksamhet och respekt till våra faddergivare! Gud
välsigne er alla! säger hon och tackar hon än en gång.

Hon minns hur gåvorna gång på gång gett familjen
glädje mitt i svårigheterna:
- Jag minns med så stor kärlek den glädje vi sett i mina
barns ansikten när jag kom hem från affären efter att
ha kunnat handla, inför att skolåret började – eller för
all del när det var slut och det var dags för jullov! Ni
faddrar, har varit orsaken till mycket glädje till våra
hjärtan, gett våra ansikten anledning till att le och
skapat många glädjetårar från mitt modershjärta. -
TACK!! Hela vår familjen vill skicka de allra varmaste
hälsningar till HTLI och våra faddrar. Vi önskar er god
hälsa, glädje och allt gott!

Text: Berith Nilsson
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Nigeria är Afrikas mest tätbefolkade land med
sina 196 miljoner invånare, och nästan 210
invånare per kvadratkilometer. Fattigdomen är
utbredd och mer än hälften av befolkningen
lever i extrem fattigdom, dvs tjänar mindre än
1,9 dollar per dag.

Nigeria är det folkrikaste landet i Afrika och med en
medianålder är 18 år beräknas
befolkningen år 2050 nå drygt 400
miljoner. Landet är en  federal
republik som i väster gränsar mot
Benin, i norr mot Niger och Tchad
samt i öster mot Kamerun.
Presidenten är både stats- och
regeringschef, samt
överbefälhavare för armén och
trots att demokratin stärkts sedan
militärdiktaturens fall 1999, anses
styret i Nigeria fortfarande som auktoritärt
och korruption präglar stora delar av
samhället. Stora politiska, etniska och
religiösa skillnader präglar det multietniska landet som
har över 250 olika etniska grupper och oenigheten i hos
befolkningen är särskilt kopplat till kontroll över
resurser och politiskt inflytande.

Boko Haram och gängvåld
I norra Nigeria har den islamistiska extremiströrelsen
Boko Haram under 2010-talet terroriserat befolkningen.
Boko Haram, som betyder "västerländsk utbildning är
helgerån", har inlett ett självbeskrivet "krig mot kristna"
och försöker med våld införa en strikt version av
sharialagen i nordöstra Nigeria, om inte hela landet.

Enligt Röda Korset har 22 000
människor försvunnit som en följd

av Boko Harams uppror i
nordöstra Nigeria. Av dem var sex
av tio barn, när de försvann.

Många försvinner när familjerna
splittras i samband med jihadisternas

attacker, andra kidnappas av Boko
Haram. Sedan upproret inleddes 2009 har

fler än 27 000 människor dödats och
omkring två miljoner drivits på flykt. Det

faktum att upproret spritt sig till flera andra länder har
skapat en humanitär kris, enligt röda korset
(www.ui.se). Enligt World Economic Forum är Nigeria
idag det femte farligaste landet i världen, särskilt i
nordöstra delen av landet på grund av den långvariga
konflikten med terrorgruppen Boko Haram.

LANDET DÄR ETT AV TIO
Nige�ia

INNAN SIN FEMÅRSDAG
M
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BARN DÖR

Statistik Nigeria
Befolkningsantal 195 875 237 (2018) Sverige 10 230 185 (2018)
Befolkningstäthet 209,6 invånare per km2 (2017) SV 24,2
Andel invånare i städerna 49,5 procent (2017) SV 24,2

Extrem fattigdom (under 1,9 dollar/dag) 53,5 % (2009) SV 0,5 %
(2015)
Under den nationella fattigdomsgränsen 34,1 % (2009) SV 18 %
(2015)*Obs, kommentar nedan ang. relevans.
Undernäring 11,5 % (2016) SV 0 %
Barn under normalvikt 10,79 % (2016) SV -

Nativitet/födelsetal 38,9/1000 levande födda (2016) SV 11,8
Spädbarnsdödlighet 32,9/1000 levande födda (2017) SV 1,7
Barnadödlighet före fem år 100,2/1000 lev. födda (2017) SV 2,8
Mödradödlighet 814 dödsfall per 100 000 lev. födda (2015) SV 4

Födslar, kvinnor 15-19 år 120 lev. födda/1000 kvinnor (2015) SV 4,4
Fertalitetsgrad 5,5 födda/kvinna (2016) SV 1,9/kvinna
Mortalitet/dödstal 12,5 per 1000 invånare (2016, UN data) SV 9,2
Levnadsålder 54,18 år (2019, UN data) SV 83 år (2010)
Levnadsålder Afrika generellt 64,28 (2019) Europa: 78,33

Slumområden 53,9 % av stadsbefolkningen (2016) SV 0,001 %
Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar 26,7 % (2017) SV 93,4
Tillgång till rent vatten 71,4 % (2017) SV 100 %
Elförsörjning 54,4 procent (2017) SV 100 %

Alfabetism 51,1 procent (2008)
Läs- och skrivkunnighet bland unga (15-24 år) 68,4 %
Förväntat antal år i skolan 8,18 år (2017) SV 13,89 år
Barnarbete 31,5 procent (2016) SV 0
Arbetslöshet 6,0 procent (2018) SV 6,44

BNP per invånare 2 028,2 USD (2018) SV 54 111,9
HDI: Mänsklig utveckl. 0,532 skala 0-1, 1 är bäst (2017)** SV 0,933
Fredsindex 2,898 Skala 1-5, där 1 är bäst (2019) SV 1,533
Internflyktingar 2 216 000 (2018)  SV 0
Korruption 27 på en skala 0-100, där 100 är bäst (2018) SV 85

CO2-utsläpp per inv. 0,54579 ton (2014) SV: 4,47818

Källa: https://www.globalis.se, www.who.org, www.scb.se
(*) I Sverige fyller dock detta mått ingen funktion eftersom i princip alla har
inkomster som överstiger den globala fattigdomsgränsen.
(**) HDI index mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre
grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst
(BNP per invånare).

Huvudstad Abuja
Landsarea 923 768 km2
Språk Engelska, hausa, yoruba, igbo, fulani, samt
500 lokala språk
Religion Muslimer 50 %, kristna 40 %, traditionella
religioner 10 %
Valuta Naira

Bakgrund i tidigare kolonialisering
Misstänksamhet och förbehåll mellan olika etniska
grupper är vanlig och det finns en mångfacetterad
konfliktpotential som dessutom ökar genom den höga
fattigdomsnivån. Denna blandning av etniska
bakgrunder har sin bakgrund i att Afrikas - och Nigerias
- landsgränser inte drogs med hänsyn till hur situationen
var på plats, utan istället var det en
skrivbordskonstruktion med linjaldragna gränser som
fastställdes vid Kongokonferensen i Berlin i mitten av
1880-talet. Den anglikanske biskopen av Akure,
Emmanuel Gbonigi, kommenterade läget som följer:
”Vi är ingen nation. Nigeria är ingen nation. Det är en
stat sammansatt av många nationer. (…) Men när alla
dessa nationer förs samman, så blir de en stat, en stat
sammansatt av många nationer.” (Signum 8, 2009).

Möjligheter till välstånd finns, men ändå lider
många av fattigdom
Nigerias problematik är mångfacetterad och för en stor
del av nigerias invånare är det en kamp för dagen, trots
att det finns en stor potential för tillväxt genom
oljesektorn. Oljan är en viktig del av landets ekonomi
som också expanderat de senaste åren och genererar en
stor del av statens inkomster, men korruption, politisk
instabilitet och dålig fördelning leder ändå till att större
delen av befolkningen lever i fattigdom. Trots att
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Nigerias ekonomi är en av de snabbast växande i
världen och räknas in bland N-11 ("next eleven")
länderna (dvs elva länder som har hög potential att få
en mycket hög ekonomi), så lever ändå 53,5 procent av
landets invånare i extrem fattigdom. Enligt landets egen
definition är andelen fattiga 34,1 %.
- Det finns en relativt stor arbetslöshet och sorgligt nog
så stänger många utländska investerare sina företag
på grund kombination av bristande elförsörjning och
regeringens bristande ekonomiska politik, kommenterar
Hjälp Till Livs medarbetare Festus Famurewa
situationen.
Kombinationen med arbetslöshet och bristande social
system gör situationen mycket svår. Över hälften av
befolkningen bor i städer och boende situationen är svår
för många.
- Som fattig är det svårt att få till ett boende, både på
grund av höga hyres kostnader, men också på grund
att många helt enkelt inte har arbete, förklarar Festus.

Barnen hamnar i ett utsatt läge
Det är många familjer i Nigeria som inte har råd att ge

sina barn tre måltider per dag och det är inte heller
ovanligt att barnen skickats till gatorna för att sälja
varor. Man räknar med att tre av sju barn måste arbeta
i någon form.
- Många begåvningar och talanger slösas bort därför
att deras föräldrar inte har råd att betala  skolavgifter
och köpa läroböcker till sina barn, konstaterar Festus.
Och gatan är inget tryggt liv, förklarar han:
- Barn våldtas, kidnappas, mördas, lockas till droger i
samband med att de säljer varor på gatan. Det finns
även barn som hamnat i prostitution pg a fattigdom.
Det finns även barn som är helt utan vuxen tillsyn och
som bor på gatan. Många barns situation är allt annat
än god:
 - Det finns föräldralösa barn som bor på gatan och
under broar, närmast dagligen blir dagligen våldtagna,
luras in i gängkriminalitet och nakotikamissbruk, eller
bara drar runt på gatorna.

Hög småbarnsdödlighet
Bristande sanitära förhållanden , där nästan en fjärdedel
av landets befolkning inte har tillgång till riktiga
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Rikedom vs
Fattigdom
Nigeria är ett
land med stora
ekonomiska
skillnader

toaletter, och närmare tre av tio av landets invånare inte
har rent vatten, gör både barn och vuxna sjuka.
Också den bristande barn - och mödrasjukvården är ett
stort problem i Nigeria. Många har inte råd med
sjukvård/att föda på BB och/eller har svårt att ta sig till
sjukvården. Spädbarnsdödligheten i Nigeria är därför
hög, och nästan ett av tio (!) barn dör som spädbarn.
Den neonatala dödlighet beror även på obehandlade
sjukdomar och bristande vård av mamman. Endast 13
procent av barnen vaccineras i landet, vilket är ett av
Afrikas lägsta vaccinationsnivåer. Många små barn får
luftvägs-infektioner och diarréer och barnadödligheten
ligger på 10 procent, vilket med andra ord innebär att
ett av tio nigerianska barn inte hinner bli 5 år!

Skyhög mödradödlighet
Även många kvinnor dör i samband med förlossningar
och Nigeria står som ensamt land för 20 procent av all
mödradödlighet i världen! År 2015 dog så mycket som
814 kvinnor per 100 000 levande födda barn - att
jämföra med Sveriges motsvarande antal 4,4.

Sammanlagt under åren 2005-2015 dog över 600 000
(!) kvinnor i samband med födslar och vid hela 900 000
födslar där mamman höll kvinnan nästan på att stryka
med i samband med förlossningen, men klarade sig -
sk MNM-födslar (Maternal Near-Miss).  Faktum är att
1 av 22 nigerianska kvinnor dör på grund graviditets-,
förlossnings- eller abort-relaterade anledningar, att
jämföra med världens mest utvecklade länder där risken
är 1 på 4900! Mödradödligheten har till och med ökat
från 55,000 (2011) till 58,000 (2015). Det finns därför
ett inte oansenligt antal barn som redan vid födseln blir
utan mödrar, vilket ökar risken för fattigdom och ett liv
på gatan.

Text: Berith Nilsson

Källor: www.globalis.se, www.who.int Maternal health in Nigeria:
generating information for action, Signum 8, 2009 ”Nigerias
fattigdom maskerad som religionskonflikt - en stat med många
nationaliteter, www.regeringen.se Utrikesdepartementet ,
www.ui.se Utrikespolitiska Institutets landsguide
Foto: Flickr.com

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

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

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

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

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

ANMÄLAN HTLI FADDER & STÖDMEDLEM

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

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

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

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

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

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

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



Nu påbörjar Hjälp Till Liv
FADDERVERKSAMHET
I NIGERIA!
Situationen är svår för många barn i Nigeria.
Fattigdom, dålig sjukvård, brist på skolgång
och vitt utbrett barnarbete påverkar deras
livssituation. Nu börjar Hjälp Till Liv ett
fadderprojekt i Lagos, Nigeria.

De barn som valts ut till denna början av HTLI:s
fadderarbete i Nigeria, har familjesituationer
som är påfrestande med fattigdom av olika
anledningar; det kan vara mammor som är
änkor, handikapp i familjen mm. Flera är helt
utan inkomst eller lever på tiggeri och har inte
råd att skicka sina barn till skolan, eller ens ge
dem mat varje dag. Familjerna är utvalda av
vårat fadderråd på grund av att de alla befinner
sig i en utsatt situationen, med behov av en
drastisk förändring, för barnens och familjens
bästa.

Vi planerar att till en början kunna hjälpa runt 12
barn från en handfull fattiga familjer.

Förhoppningsvis ska detta åtagande kunna
utökas över tid. Genom finansiellt stöd och
materiellt stöd, hoppas vi skapa en direkt
förändring för fadderbarnens utsatta situation,
men vår intention är även att succesivt kunna
utöka verksamheten genom att anordna
seminarier, ha utvecklingsprogram med mera.

Lokalt fadderråd tillsatt

Festos Famurewa, som själv kommer från
Nigeria, men nu bor i Sverige (se intervju sid 5)
har i samarbete med HTLI centralt, utsett lokala
förtroendevärda medarbetare i Nigeria: Bayo,
Soyoye och Akinola har alla tre en genuin
önskan att hjälpa utsatta familjer. Genom sitt
ideella arbete, under Festos ledning, ansvarar
de för att utse och hålla kontakten med de
familjer som Hjälp Till Livs faddrar kommer att
stödja.
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Mariam
12 år
420 kr/mån
Nr 1450

Awal
8 år
420 kr/mån
Nr 1451

Alima
5 år
420 kr/mån
Nr 1452

Ayomide
15 år
420 kr/mån
Nr 1445

Oluwakorede
4 år
420 kr/mån
Nr 1454

Ariyibi
54 år
420 kr/mån
Nr 1453

VILL DU BLI MIN FADDER?

Omotayo
10 år
420 kr/mån
Nr 1447

Opeyemi
13 år
420 kr/mån
Nr 1446

Ismaila
16 år
420 kr/mån
Nr 1443

Mariam
19 år
420 kr/mån
Nr 1442

Meddela ditt intresse att bli fadder genom att skicka ett mail till info@htli.org. Uppge ditt
namn och kontaktinformation, samt om du önskar att sponsra något speciellt barn eller
någon speciell student eller behövande vuxen (se ovan, samt på www.htli.org/blifadder).

Du kan välja att stödja ett barn med hela eller delar av sponsringssumman. Du väljer
själv. Tack för att du bryr dig!

Oladapo
14 år
420 kr/mån
Nr 1444

Oluwadamillare
4 år
420 kr/mån
Nr 1448

Oluwakolade
2 år
420 kr/mån
Nr 1455



HUDIKSVALL

Välkommen till

www.hedstrombil.se Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall   Tel 0650-13556
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I början av hösten gjorde Hjälp
Till Livs fritidshem ”Tabita” i
rumänska Reghin, vad som
blivit, en traditionsenlig
utflykt till Targu Mures största
djurpark, La Gradina Zoo.

Det blev en rolig dag med
massor av spännande djur, lek,
bus, McDonalds besök och
gemenskap.
- Vi brukar ofta ha djurparken
som vårat utflyktsmål. Det  är
helt enkelt ganska svårt att resa
till något annat ställe än just
hit, då de barn som kommer till
Tahbita sällan uppför sig så
disciplinerat, konstaterar Dorin
Todea, som ansvarar för

fritidshemmet. Djurparken är
därför ett bra ställe göra
utflykter till och vi hade en
härlig eftermiddag tillsammans,
konstaterar han.

En annan rolig händelse under
hösten blev barnens
överaskningsfester för sina
fröknar, Iuli och Dana. Båda
fröknarna fyller år på hösten
och helt utan att personalen
vetskap har barnen träffats
hemma hos någon för att göra
en tårta, som de sen bjudit på
dagen efter tillsammans med
ballonger och festligheter.
- Iuli och Dana blev verkligen
glatt överraskade av festerna!

berättar Dorin
och skickar
med lite
bilder.

TABITHA-UPPDATERING

www.hastaholmen.com

GE EN GÅVA TILL TABITA! SWISHA 123 9001157, MÄRK ”TABITA”

FESTLIGHETER OCH ÄVENTYR PÅ TABITA



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

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

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

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

Café & Secondhand  Missions- & Biståndsbutik
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GOD JUL!
Den här gåvan ger

någon ett bättre liv

GÅVOKORT

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

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

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

SKICKA GÅVAN/BETALNINGEN HIT: pg 900115-7 eller swisha 123 900 11 57. Ge sedan din vä�n ett
gåvokort, som bevis på den gåva du gett till HTLI biståndshjälp!

Ge bort ett present- eller gåvokort!
Gratulera din vän genom att ge ett present- eller gåvokort till HTLI biståndshjälp. Så här gör du:
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God Jul!

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

Har du tänkt på att bli

volontär?
Maila info@htli.org
ring 0650-56 01 00

SE VAD SOM HÄNDER
PÅ HJÄLP TILL LIV VIA

INSTAGRAM
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VAD GÖR JAG
med mina begagnade kläder?

En ny lag gör att allt som kommer in kan användas
som kommer in till din lokala återvinningscentral.
Vilka kläder ska du som vill stödja HTLI:s
lokalbaserade biståndsarbete komma med till HTLI,
och vad bör du åka med till Ulvberget (Hudiksvalls
lokala återvinningsstation)? Hjälp Till Liv reder ut
begrepppen.

Helt & rent

Lite trasigt, men
funkar nog om det
lagas

Slitet, inte eller
tveksamt användbart

HTLI SECONDHANDBUTIK I HUDIKSVALL
- All vinst går till HTLI lokalbasserade biståndsarbete

HTLI HJÄLPSÄNDNINGAR
- direkt till behövande, samt till lokala Secondhand-
butiker i Lettland, Bulgarien etc, med hjälpverksamhet.

HUMAN BRIDGE
Sorteras delvis i Sverige till Lindra Second Hands
butiker. Annat skickas till Tyskland för vidare för
sortering och ev lagning alt. försäljning till
destruktion/återbruk. Även  Secondhandbutiker i
Östeuropa förses. Vinsten går till HB bistånd.

HUMAN BRIDGE SORTERING FÖR ÅTERBRUK
- försäljning till återvinning och förbränning i
utlandet, där överskott finansierar leverans av bistånd
i form av kläder o med mera.

HTLI

ULV-
BERGET

ULV-
BERGET

ÅTERVINNINGSCENTRALEN PÅ ULVBERGET: Hudiksvalls Secondhandbutiker turas om att ta emot saker på återvinningscentralen
på Ulvberget. Under hösten 2019 ansvarar HTLI för vecka 46 (11-17 nov) och 50 (9-15 nov). Vi tar tacksamt emot kläder
och saker under dessa veckor. Än bättre är det samtidigt om du kommer direkt till vårat biståndscenter/Secondhand på
Granebovägen 3, med det du vill skänka. Behöver du hjälp med hämtning, ring 076 850 35 82.
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PRIVATPERSONER SE HIT!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och
”Dagens Anagram” och få korsorden direkt till er e-post.
Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner”
för att beställa. Betala med swish, bankkort eller faktura.
Varje fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och
skriver ut. Skicka gärna in det lösta korsordet till oss för att
medverka i vinstdragningen.
FÖRETAG SE HIT!
Vi konstruerar och skräddarsyr korsord för Er speciella genre.
Korsordet har länge haft en självklar plats i många tidningar
och trycksaker. Vi specialdesignar gärna korsord till tidningar,
företag och föreningar. I reklamblad på mässor och events
passar det perfekt med ett korsord som marknadsföring.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Underhållande

korsord
för privatpersoner

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

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se

GRATTIS TILL VÅRA KRYSSVINNARE!
Per-Gunnar Svensson By Kyrkby
Håkan Persson Hudiksvall
Kristina Johansson Hudiksvall
Alexander Johansson Iggesund

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

● SKOG OCH TRÄDGÅRD
● ATV & SNÖSKOTER
● SLÄPVAGNAR

● HÄST & LANTBRUK

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

EGEN SERVICEVERKSTAD

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682
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Hjälpkrysset

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

Namn

Adress

Telefon

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

HJÄLPKRYSSET NF nr 4 2019 De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

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

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 23 januari 2020. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Granebovägen 3b, 824 31 Hudiksvall



Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Urban Englund
Leg Tandläkare

ETT AV HÄSINGLANDS
STÖRSTA GOLVFÖRETAG

Rönningevägen 5, Hudiksvall  0650-177 60
www.jannes-golv.se
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I HTLI NYHETSFORUM
& stöd Hjälp Till Livs hjälparbete
Prisnivå: En åttondelssida går på 900
kr/nr, tar du fyra nummer får du en gratis!
Kontakta oss på info@htli.org eller
tele 076 850 35 82

ANNO
NSERA

Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

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

● Trevlig och kunnig
personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com
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Det är ett glatt gäng damer, som sedan i
somras kommer ungefär en gång i månaden
till Hjälp Till Liv för att göra en insats på
lagret i vår Secondhand-butik. Men
engagemanget började inte då. I flera år har
Helena Siltamääki och Sara Savikko från
Timrå hjälpts åt att samla ihop kläder och
prylar, för att sedan vidarebefordra dem via
Hjälp Till Liv.

För Helena började engagemanget med
insamlingar egentligen redan långt innan
dess, genom en Timråbaserad
hjälporganisation, som nu inte längre är
verksam. Med sig har de på senare tid fått
ytterligare några kvinnor som på olika sätt
hjälper till.
- Jag hörde om Hjälp Till Livs hjälparbete,
när HTLI:s ordförande Allan Widarsson
besökte min kyrka och informerade om det
hjälparbete man gör. Vi tyckte det var ett så
fint arbete som HTLI gjorde, så sedan 4-5
år sen förmedlar vi vidare våra insamlingar
genom Hjälp Till Liv. Vår önskan var att
hjälpa behövande, och HTLI var en bra väg
att kunna göra det, förklarar Helena på sin
finskklingande svenska.

För Helanas och Saras del går mycket av den
tid de lägger ner i arbetet till insamlingarna,
medan de Seija och Lahjla, som är lite äldre,
har funnit en glädje i att kunna sticka och
virka både bäbis- och dockkläder, som sen
går vidare genom HTLI.

”SÅ HJÄLPER JAG TILL”
Helena Siltamääki och Sara

Savikko har i många år drivit en
mängd initiativ i samarbete med

HTLI, tillsammans med sina glada
väninnor!

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

VILL DU OCKSÅ UPPMÄRKSAMMA NÅGON?
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reneewestrin@live.se

Uppskattar du HTLI:s arbete? Genom att bli stödmedlem hjälper
du oss att hjälpa fler! Du får även vår föreningstidning,
NyhetsForum fyra gånger per år.

Anmäl dig genom  talongen på nedan eller till info@htli.org,  alt
ring 0650-56 01 00. Du kan även swischa  250 kr till 123 9001157
och skriva ”Ny stödmedlem”

BLI HTLI
STÖDMEDLEM

Glada miner under dagens
lunchpaus, då en docka
kärleksfullt beundras medan
presumtiva nya kläder
diskuteras.

Sara

Seija Helena

Lahja



Vi gratulerar!
En gåva har sänts till Hjälp Till Liv
för att fira dessa jubilarer

Karin Danielsson  90 år  Gunnarskog
Torvald Svensson  85 år  Hudiksvall
Majlis Gunnarsson  85 år  Forsa
Birgitta Granqvist  80 år  Arvika
Bernt Larsson  80 år  Täby
Margareta Nilsson  75 år  Hudiksvall
Gunnar Persson  75 år  Hudiksvall
Sven Gunnar Mohlin  75 år  Vinslöv
Kersti Blomberg  70 år  Hudiksvall
Olle Jonsson  70 år  Bjuråker
Anders Gustafsson  70 år  Charlottenberg
Per-Inge Nilsson  70 år  Gravås

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

Eva Strandell  Hudiksvall
Sven Erik Svedin  Hudiksvall
Viola Falk  Iggesund
Folke Brink  Bjuråker
Margit Westberg  Enånger
Sigvard Lund  Gnarp
Stig Enros Mellanfjärden
Morgan Johansson  Nässjö

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 i 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.

Advent
Hedvig Ohlsson

Fo
to

: P
ix

el
s.

co
m

TESTAMENTERA FÖR LIVET!
TESTAMENTERA HJÄLP TILL LIVS HJÄLPVERKSAMHET
OCH LÅT NÅGON ANNAN ETT BÄTTRE LIV!
För mer info kontakta
Hjälp Till Liv på info@htli.org
tele 0650-56 01 00 eller 070-536 04 31
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HJÄLP TILL LIV
I SIFFROR

Ca 450 fadderbarn,
studenter och vuxna får

månatligt stöd
ca 1300 fadderbarn/vuxna

genom åren
ca 20 (fd) tiggarfamiljer
får regelbunden hjälp

Ca 700 stödmedlemmar
Ca 500 faddrar

27 år av hjälpsändingar
och volontärbaserad

hjälpverksamhet
18 år av

fadderverksamhet
4 hjälp-sändningar per år
3000 ton hjälpsändningar

totalt sedan start.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 25-tal

barn.
1 stöd till projektering av

lettisk lägergård
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för

Dagcentret och ett antal
fadderbarn.

Ca 65 procent av
butiksinkomsterna, dvs all

vinst går till behövande
Socialt engagemang.

Hjäl� någon i jul

Skicka en julgåva till en behövande
Swish  123 9001157
Bankgiro  900-1157
Postgiro 900115-7
Bankkonto  81 299 43  131-144-8


