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Nyhetsreportage och nyhetsreport-
rar har alltid fascinerat mej. Vem 
minst inte Arne Thoréns rappor-
ter om rymdraketerna i USA? El-
ler Putte Kochs sportreferat? Inför 
en projektuppföljning i Mongoliet 
fick jag en heldag filmkameratek-
nik med Henrik Samuelsson. Jag 
minns mest alla hans berättelser 
från uppdrag som utrikeskorres-
pondent.

I dagens mediavärld surrar många 
röster och de surrar snabbt med 
hjälp av de så kallade sociala medi-
erna. En kort text på twitter om en 
fotbollsspelare skapade genast stora 
löpsedlar och spekulationer på de 
stora sportredaktionerna.

Julevangeliets ”utrikesreportrar” 
rapporterar en glädjande världsny-
het: Ett barn är fött... Och de för-
sta lyssnarnas nyfikenhet leder till 
handling: Kom, låt oss gå... vi skyn-
dar oss... Förlåt mej om Du känner 
Dej främmande för omskrivningen. 
Originalberättelsen finns att läsa i 
Lukas-evangeliet kapitel 2 i Bibeln.

Nyheter väcker nyfiken och bra 
nyheter leder oftast till handling. 
Av just den anledningen kommer 
här ett Nyhetsbrev från Hjärta till 
Hjärta. Vi har fått Ditt och mångas 
förtroende att förmedla hjälp till 
behövande. Och detta Nyhetsbrev 
är ett sätt att återraportera om hur 
hjälpen nått fram.

Jag fick nyligen ett filmklipp från 
Yan Volkov på Christmas Angel 
Tree: en ung fängslad pappa skickade 
en skriven julhälsning till sin 4-åriga 
dotter Natasha, som förmedlades av 
organisationen tillsammans med en 
fin docka som julklapp. Filmrepor-
taget sändes i rysk tv och grep tag i 
mitt hjärta: Tänk så fantastiskt, att 
Hjärta till hjärta har förmedlat en 
stor summa till detta fantastiska ar-
bete, tack vare generösa givare. (Du 

kan se filmklippet här: http://www.
youtube.com/watch?v=KXvD53ltf
Co&feature=youtu.be

Vilka nyheter kommer 2014 att 
innehålla? När det gäller Hjärta till 
hjärta så är vi mycket förväntans-
fulla. Vi möter stor generositet från 
Er givare, vi ökar försäljningen i 
våra butiker och vi får goda rappor-
ter från våra sammarbetspartners i 
biståndsländerna. Kan vi göra mer 
i Albanien? Hur går det med det ny-
startade äldrecentret i Rumänien? 

Kom, låt oss gemensamt gå in i 2014 
med förväntan på goda nyheter. Du 
kan med ett generöst givande vara 
med och skapa goda nyheter för 
människor i stort behov av hjälp. 
Du är med och påverkar komman-
de nyhetsrapportering och framför 
allt: Din gåva förändrar människors 
liv! Det är en fantastisk nyhet.

Med bästa hälsningar

Anders Holmefur
Tf direktor Hjärta till hjärta 

Kom, låt oss gå

Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa 
fattiga människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi 

med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18 

Hjärtat ges ut fyra gånger om året till medlemmar i Hjärta till Hjärta och andra intressenter
Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235, Gottorpsgatan 51, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857
  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • www.hearttoheart.se  • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Mikael Good, Anders Holmefur • Tryck: ITAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Leonid Mirsky, Liana Velka, Dana Molla, Flora Gjini, Mikael Good m fl • Omslagsbild: Leonid Mirsky

Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren 
och ska få sin lön av Honom.

Ords. 19:17
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Fördelningen av det totala 
biståndet under 2013

1,9 miljoner tack
Om någon föreslår att man ska ställa 
ut insamlingsbössor för att samla in 
pengar är det en del som rynkar på 
näsan. De anser att bössinsamling inte 
ger några pengar och att tiden och 
krutet hellre borde läggas på andra 
insamlingsmetoder.  

Under de tio år som Hjärta till Hjärta 
haft insamlingsbössor i butiker runt 
om i framförallt Östergötland har vi 
samlat in 1.909.532 kronor. Pengarna 
har gått till de projekt som vi stöttar i 
framförallt Östeuropa.
1.909.532 kronor är ett svindlande 
belopp som visar att bössinsamling 
fortfarande är en insamlingsmetod som 
man inte ska rynka på näsan åt. 

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack 
till alla näringsidkare som låter oss ha en 
insamlingsbössa i er butik och till alla er 
som lägger en slant i våra bössor.

Sist men inte minst vill vi passa på att 
tacka vår volontär Karl-Edvard Thorén 
för hans engagerade arbete att ta hand 
om alla våra insamlingsbössor. Utan 
hans engagemang hade vi säkerligen 
inte kunnat få in så mycket pengar som 
vi fått! Tack Karl-Edvard!

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta

Hjärta till Hjärtas årsmöte  
hålls onsdagen den 23 april kl. 19.00  

i Ryttargårdskyrkan, Linköping.
Mer information om programmet för årsmötet 

kommer vid ett senare tillfälle

BESöK FråN LEttLaNd
Lördagen den 8 mars kl 15.00 kommer Ivars & Liana Velka 

till Vikingstads Missionskyrka & berättar om Hjärta 
till Hjärtas familjestödsprogram i Lettland. 

Serveringen är öppen efter mötet. Hjärtligt välkommen! 
Obs! anmälan till: info@hearttoheart.se, tel 013 12 46 11

Med totalt bistånd avses det eko-
nomiska och materiella biståndet. 
Diagrammet visar att Lettland är 
vårt största mottagarland.

Ett stort tack till alla er som gett 
materiellt och ekonomiskt stöd 
till våra biståndsländer under  
år 2013.

När barnen är små är man noga med 
att dokumentera när de upplever 
något för allra första gången. Mikea 
har inte någon familj. Hans mamma 
är död och hans pappa vill inte veta 
av honom. Men tack vare er har lille 
Mikea fått en ny familj. Nu bor han 
på Barnens hus  i Albanien och som 
yngst på barnhemmet får han all den 
uppmärksamheten och den kärlek 
som han behöver av personalen och 
de andra barnen. På barnhemmet 
finns det många som dokumenterar 
Mikeas första steg och upplevelser. När 
det var julfest på barnhemmet var han i 
händelsernas centrum och som du ser på 
bilden trivdes han som fisken i vattnet.

Barnens Hus som Hjärta till Hjärta 
samarbetar med i Albanien arbetar  
med utsatta barn i Albanien. Vill du 
vara med och stötta arbetet kan du ge 
en gåva till ”Barnens Hus” på:  

PG 90 07 85-7

Mikeas första jul

 Kkr
Afghanistan 150
Albanien 512
Bulgarien 88
Estland 570
Lettland 2 670

 Kkr
Rumänien 1232
Ryssland 75
Övrigt  174
Summa 5 471

Diagram: 
Rickard Klerfors
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En rumänsk hjälte
I unga år kom Ion till en personlig tro. 
1972 var han med i en liten grupp av 
troende som samlades i hemlighet 
till möten i byn Piscu Vechi i södra 
Rumänien. Det var en illegal underjor-
disk liten församling. Någon angav 
gruppen till Securitate, den rumänska 
hemliga polisen. Under ett möte blev 
huset stormat och alla som deltog blev 
arresterade. Den blev offentligt dömda 
och hånade. De fick inte någon advokat 
eller fick inte ta till orda och försvara sig. 
Olika myndighetspersoner pläderade 
för stränga straff, bland annat den 
ortodoxe prästen i byn. Resultatet blev 
dryga böter och att alla sades upp från 
sina arbeten. Det ledde till att de var 
tvungna att lämna byn och söka arbete 
och försörjning på annan ort. Securitates 
mål var att splittra gruppen och hindra 
att gruppen växte till. 

1989 inträffade den rumänska 
revolutionen och det blev fritt att tro 
och tycka. Familjen Sfetcu, Ion och 
Georgeta och deras tolv barn, kände 
kallet att återvända till sin hemby och 
fortsätta den lilla församling som 1972 
blivit sönderslagen. De sade upp sig från 

I dagarna är det en gala i TV igen. Svenska hjältar ska utses. Jag vill berätta om en rumänsk hjälte 
som lämnat detta jordeliv under hösten. Pastor Ion Sfetcu som fått betyda mycket också för vår 
organisations verksamhet i Rumänien. 

sina arbeten, sålde allt och återvände 
till byn. 1994 när jag precis flyttat till 
Rumänien blev jag ombedd att söka 
upp dem. Det blev ”kärlek vid första 
ögonkastet”. Pastor Ion vädjade till 
mig att vi absolut inte skulle komma 
med några hjälpsändningar till deras 
område, eftersom han sett konflikter 
inom olika församlingar på grund av 
alla hjälpsändningar. Efter några år kom 
vi överens om att skicka sändningar 
men Ion var mycket noggrann med att 
kommunen skulle ordna listor med alla 
som var fattiga för att inte snedvridet 
gynna församlingens medlemmar.

Ion var fylld av en gränslös kärlek till 
sina medmänniskor. På senhösten 
1994 minns jag vid ett möte att två 
kvinnor kom och störde ordningen 
i avslutningen av Gudstjänsten. De 
ville inte vänta ett ögonblick till utan 
ville få hjälp och förbön på direkten. 
Efteråt var Ion sprudlande glad och han 
förklarade för mig att ett under hade 
skett i Gudstjänsten. Jag förstod inte 
riktigt vad han menade och bad om en 
förklaring. 
– Rickard, de två kvinnorna som kom 

fram i slutet och bad om förbön, har sålt 
sig till många olika män. Men, sade Ion, 
det hör nu till det förgångna! De har mött 
Frälsaren och fått förlåtelse. 
Jag har många gånger funderat på om 
hur vi i våra kyrkor skulle reagera om 
två prostituerade kom och störde vår 
ordning? Ärligt talat skulle nog de flesta 
av oss se dem som ett stort problem 
men det gjorde inte Ion. Han förlitade 
sig på att Gud kunde förlåta dem precis 
som han själv upplevt att han fått 
förlåtelse. De två kvinnorna är idag gifta 
och deras familjer och släkter är med i 
församlingen. Skulle det ha blivit så om 
Ion bara sett ett problem när de kom till 
församlingen?

På mycket märkliga vägar fick 
församlingen i Piscu Vechi det gamla 
partihögkvarteret och vi var några 
svenskar som var med vid invigningen av 
kyrkan den 13 december 1998. I samma 
lokal som Ion hade blivit dömd och 
hånad för sin tros skulle fick vi uppleva 
hur den ortodoxe prästen, gråtandes som 
ett barn, bad om förlåtelse, för vad han 
sagt och gjort 1972. Ion och prästen 
omfamnade varandra och luften var 

Ion Sfetcu och Rickard Klerfors
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fylld av förlåtelse och försoning. Det var 
fantastiskt att få vara med.

Vi drev ett barnhem för gatubarn i 
Bukarest, Casa Blanca. Vi besökte olika 
platser och församlingar tillsammans 
med barnen. På de allra flesta platserna 
sågs barnen som ett problem, ett smutsigt 
problem. De blev till och med föraktade 
även om vi var i olika kyrkor. Det var inte 
fallet i Piscu Vechi. Med Ion i spetsen 
för församlingen kände barnen att de 
var välkomna och älskade. Våra besök 
ledde fram till att barnen och familjerna 
som tog emot dem inte ville skiljas. Vi 
föreslog då för myndigheterna att barnen 
skulle bli familjehemsplacerade och så 
blev det. Många av dem är i dag vuxna 
och kvar i området. De har verkligen fått 
förvandlade liv och en framtid. Det skulle 

inte ha varit möjligt om det inte hade 
varit välkomna och känt sig älskade! 
Jesus sade en gång: 
- Sannerligen, vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta, som är mina bröder, det 
har ni gjort för mig.
Vi lyser frid över Ion Sfetcus ljusa minne 

och önskar att många både i Rumänien 
men också här i Sverige ska följa hans 
exempel på vad praktisk kristendom 
handlar om! 

Text: Rickard Klerfors. 
Foto: Hjärta till Hjärta

Hedra minnet av 
pastor Ion Sfetcus.  
Sätt in en gåva på 
PG 90 07 85-7
märk gåvan med 

”Romer - Ion Sfetcus”

Mina minnen från resan till Lettland

Jag heter Maria Walfridsson 
och blev i somras 17 år, jag går 
andra året på gymnasiet. På en 
djurlinje i Tenhult och för er som 
har lika bra koll på geografin som 
jag så ligger det strax utanför 
Jönköping. 

Min mamma har varit med några gånger 
till Lettland och när hon frågade mig 
om jag ville följa med en gång, ska jag 
ju inte säga att jag skrek JA precis. Men 
såhär i efterhand ångrar jag inte för en 
sekund att jag åkte med! Jag hade fått 
förklarat för mi hur det var i Lettland, 
hur det såg ut osv. Men jag inser nu 
att det är nästan omöjligt att förstå 
hur det är i Lettland på någon annans 
berättelse, man måste själv vara där för 
att förstå. Man säger att en bild säger 
mer än 1000 ord, men en bild visar 
inte omgivningen kring motivet, den 
säger inget om dofterna eller den slitna 
insidan på människorna man möter. De 

som kämpar igenom dagarna för att ha 
mat på bordet och tak över huvudet. 

Jag tror att det arbetet Hjärta till Hjärta 
lägger ner på resorna är mycket viktigt. 
Vi svenskar kan behöva tumlas om för 
att vi ska se världen med lite andra ögon. 
Inte bara de fantastiska solresorna på 
TV utan även se baksidan. En baksida 
som inte är längre än 55 min bort med 
flyg! Jag tror också det är viktigt för 
människorna som behöver hjälp, att de 
ser att det är någon som bryr sig om dem 
och som vill ge dem ett lite bättre liv. 
Något som lyfter upp dem när de känns 
som de trampar runt på botten av livet. 

Resan var inte bara omtumlande och 
”jobbig” utan jag hade väldigt roligt 
också! Kan ju inte klaga på klimatet som 
vi hade i bussen, jag kände en glad och 
lätt stämning därinne hela resan. Mitt 
i allvaret kunde man också skratta sig 
dubbelvikt så man fick ont i magen! 
Dagarna gick fort och på fredagen tog vi 
adjö av den vita bussen med nästan alla 
passagerarna. Själv var jag kvar med mitt 
kompani på föreläsning under helgen. 
En föreläsning om autism där jag och 
mor min skulle medverka. 

Jag fick för några år sedan diagnoserna 
ADHD och Asperger och därför fick jag 

dela med mig av mitt liv till ett 80-tal 
personer (mammor,pappor, lärare osv) i 
Lettland. Ett ganska spännande kapitel, 
jag som aldrig varit något fan av att tala 
inför stora grupper, och har då definitivt 
aldrig gjort det med tolk! Och förutom 
Danmark har jag inte varit utomlands 
tidigare. Sen är det ju inte så att jag 
brukar träna på att prata om mig själv 
inför andra, de som känner mig har nog 
ändå tror jag, ha ha. 

Att det blev en såpass positiv reaktion 
på de orden som jag och mamma delade 
under den timmen vi pratade, kom lite 
som en chock. Men det var häftigt när 
jag förstod lyckan de känner av att förstå 
det de inte förstått innan genom mig (!). 
Alla har vi en uppgift att fylla, den är inte 
alltid självklar, inte alltid det vi tänkt oss, 
men det finns en uppgift för alla! 

Text: Maria Walfridsson
Foto: Velki Association
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Santa är som en ängel
Sofija och Einars såg ofta den lilla flickan med flätorna när hon smög ut genom porten i grannhuset. 
Flickan var tyst och tittade alltid ned i backen, som om hon ville gömma sig från omvärldens blickar. 
Flickans föräldrar var alkoholister och de hade inte tid med någon annan än sig själva.  
Deras lilla flicka fick klara sig bäst hon själv kunde. 

Sofija tyckte synd om Santa som den 
lilla flickan heter och till sist kunde hon 
inte tiga om missförhållandena längre. 
Sofija övertalade sin man Einars att de 
skulle försöka göra något åt flickans 
missförhållanden. De skickade in en 
anmälan till de sociala myndigheterna 
i Bauska. De sociala myndigheterna 
gjorde en utredning och bestämde 
att Santa som den lilla flickan heter 
skulle placeras på barnhem i brist på 
fosterhem. När Sofija som har ett 
stort hjärta fick höra att det saknades 
fosterhemsplatser i kommunen tänkte 
hon efter en stund och sedan sa hon till 
sin man Einars:
– Vi kan ta hand om Santa, våra egna 
barn har flyttat och vi har gott om plats 
i lågenheten. 

Sofija och Einars ville att Santa skulle 
få växa upp i trygghet i en miljö som 
hon kände till istället för att ryckas 
upp med rötterna och placeras på 
ett barnhem.  Trots att både Sofija 
och Einars passerat 60 år bejakade de 
sociala myndigheterna deras önskan. 
Efter ett par år fick Sofija och Einars 

vårdnaden om Santa. Även om Santas 
biologiska föräldrar fortfarande bor 
kvar i lägenheten mitt emot ser hon 
Soifija som sin mamma. Sofijas egna 
barn som är vuxna och har egna 
familjer, brukar skoja med henne och 
säga att hon bryr sig mer om Santa än 
om dem och deras barn.

Einars dog för fem år sedan och Sofija  
har nu ensam vårdnaden om Santa. 
Under graviditeten drack Sofijas mamma 
en hel del vilket har medfört att Santa 
har fått en lättare mental nedsättning. I 
Lettland integreras oftast inte barn med 
lättare mentala nedsättningar i vanliga 
skolor. Santa går på internatskolan Zalite 
som är en specialskola för barn med 
lättare mentala nedsättningar. Hon har 
gått där sedan hon fyllde sex år. Hon bor 
på skolan från måndag till fredag och är 
hemma hos Sofija på helgerna och loven. 
Santa som nu har hunnit bli 15 år är på 
internatskolan när jag besöker Sofija.

Sofija tar fram ett fotoalbum och visar 
bilder på Santa och säger:
– Santa såg ut precis som en ängel när 

hon var ett barn, faktum är att hon är 
som en ängel. Alla åren som mjölkerska 
på kolchosen har börjat ta ut sin rätt 
och jag får allt ondare i min kropp men 
Santa är snäll och hjälpsam som en ängel, 
jag vet inte hur jag skulle klara mig utan 
henne.  
När jag får se bilder på Santa inser jag 
att jag träffade och intervjuade henne 
och hennes bästis på Zalite för ett 
par år sedan. Tillsammans med några 
andra inbjudna gäster från Sverige och 

Santa, 2013. Foto: Privat.
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Santa (flickan närmast kameran) och hennes bästis på Zalite, 2009.

Lettland fick vi se Santa och de andra 
barnen framföra ett lettiskt julspel. Vid 
det tillfället var Santa passande nog 
utklädd till en ängel. När jag säger det 
till Sofija skiner hon upp och säger med 
ett stort varmt leende.
– Min Santa är precis som en ängel!

Trots att Sofjja äger sin välskötta och 
välstädade lägenhet. Har hon det 
riktigt tufft ekonomiskt. Pensionen är 
mindre än summan av alla kostnaderna. 
Ersättningen som hon får för Santa 

räcker precis till för att de ska kunna 
hålla näsan ovanför vattenytan. Men 
de har inte råd med några oväntade 
utgifter. Tidigare kunde Sofija dryga 
ut sin ekonomi genom att plocka bär 
och svamp som hon sedan sålde på 
marknaden. Men på grund av värk har 
hon svårt att ta sig ned för trapporna 
utan att någon stöttar henne.

Lettland har precis bytt valuta från Latt 
till Euro och många fruktar att priserna 
på mat, el och bränsle kommer att stiga 

i Lettland. Om så sker kommer Sofija 
och Santa och många andra lettiska 
familjer som lever precis på marginalen 
att behöva lite extra stöd och hjälp för 
att få ekonomin att gå ihop. 

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta

Sofijas make Einars dog för 5 år sedan.

Nyplockade maskrosor i mitten av oktober.

Sofija har fått det allt svårare att ta sig ned för trapporna.

Hjärta till Hjärtas arbete i Lettland
• Vi arbetar med familjestöd. Fattiga familjer får det ekonomiska stöd som de behöver för att klara vardagen.

• Vi arbetar med föräldrastödsgrupper. Där föräldar till barn med funktionshinder får råd, utbildning och kan träffas 
och uppmuntra varandra.

• Vi stöttar olika verksamheter för funktionshindrade där de får stimulans och möjlighet till arbete.

• Vi stöttar mödrahemmet i Tukkums, dit unga ensamma gravida kvinnor och småbarnsmammor är välkomna. 
Kvinnorna får stanna tills de har hittat jobb och egen bostad.

Vill du veta mer om Hjärta till Hjärtas arbete i Lettland? Kontakta i så fall vår lettlandsansvarige 
Vivi-Ann Ahlström • Tel: 0142-186 60 • Epost: vivi-ann@hearttoheart.se 

Stöd vårt arbete i Lettland. 
Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med ”Barnens hus”
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Marinela 7 år, Paviola 9 år och Pieter 12 
växte upp tillsammans med sin mamma 
Eliza* och pappa Bleron* i den albanska 
byn Torovice som ligger söder om 
gränsen till Montenegro drygt sex mil 
norr om Albaniens huvudstad Tirana. 
Barnen var rädda för sin pappa Bleron. 
Så fort han hade fått i sig alkohol blev 
han aggressiv och slog deras mamma, 
när barnen försökte gå mellan gav han 
sig på dem med okvädingsord och 
ibland med slag och sparkar. Till sist 
stod inte Eliza ut längre och flydde med 
sina barn. Hon skiljde sig från sin make 
och bosatte sig i en lägenhet på en annan 
ort för att komma bort från Bleron.

På grund av blodsfejd har tusentals 
albaner suttit inspärrade i sina hem 
i åratal. Barnen kan inte gå i skolan, 
eftersom de annars riskerar att bli 
dödade. Blodsfejd har sitt ursprung i 
en medeltida albansk regelsamling som 
kallas för Kanun där blod krävs för 
blod. En släkting till Eliza som försökte 

Snälla pappa, sluta 
slå mamma
Många barn lider på grund av dåliga hemförhållanden och många blir präglade för livet. Ibland önskar 
man att någon såg och upptäckte barnen i tid och tog dem under sina vingars beskydd och lät dem få den 
trygga och kärleksfulla uppväxten full av lek och bus som alla barn ska ha rätt till. Precis det hände tre 
albanska syskon som växte upp under svåra förhållanden med sin alkoholiserade och våldsamma pappa.

När den här bilden togs i september 2013. Hade syskonen precis kommit till Barnens hus.

I den här sunkiga lägenheten i Torovice bodde Marinela, Paviola och Pieter med sin pappa innan de kom till Barnens Hus.

gömma sig för en rivaliserande släkts 
hämnd var oförsiktig och mördades. 
Det föll på Elizas lott att försvara 
familjehedern. Hon mördade en person 
ur den rivaliserande släkten och greps av 

polisen och dömdes till fängelse där hon 
nu sonar sitt brott.

Mot all vett och sans fick deras pappa 
Bleron åter vårdnaden om barnen och 
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han flyttade in i lägenheten. Den fysiska 
och emotionella misshandeln började 
nästan omedelbart och efter ett par 
månader var situationen helt ohållbar 
för barnen. I den vevan fick personalen 
på barnhemmet Barnens Hus nys 
om deras svåra situation. De förstod 
allvaret och reagerade ögonblickligen. 
Genom deras kontakter och ett snabbt 
myndighetsbeslut fick barnen komma 
till barnhemmet Barnens Hus i 
september förra året.

Nu bor och Pavjola, Pjeter och Marinela 
i trygghet på Bethesda Barnens Hus i 
Lac. De trivs mycket bra med sin nya 
tillvaro och återhämtar sig sakta men 
säkert från sitt trauma. De leker och 
skrattar och får göra precis det som barn 
i deras ålder ska göra. De får stöd, kärlek 
och uppmuntran från barnhemmets 
personal. Visst saknar de sin mamma 
och även sin pappa ibland. Mamman 
gav dem mycket kärlek och det hände 
att pappan kunde vara ganska snäll och 
omtänksam när han var nykter.

När de får frågan om vad syskonen 
tycker bäst om på Barnens Hus och är 
Marinella ivrigast att få svara:
– Jag tycker om huset, personalen och 
flickorna som jag bor med. Mitt favorit-
ämne i skolan är teckning och när jag inte 
går i skolan tycker jag om att gunga.
När Marinella pratat klart är det 
Pavjolas tur att svara på frågan:
– Jag tycker om huset som jag bor i och 
alla de andra byggnaderna. Jag tycker 
om  festerna och resorna som personalen 
anordnar för oss. Jag tycker om att 
personalen tror på Jesus och att de ger oss 
barn mycket kärlek och uppmärksamhet, 
det gillar jag. Mitt favoritämne är matte 
och på min fritid leker jag med alla mina 
nya vänner och jag tycker även om att 
dansa och spela teater. 
Pjeter som är äldst och känner ett extra 
ansvar för sina småsystrar, dröjer lite 
med sitt svar och funderar en stund 
innan han säger:
– Jag tycker om allt med Bethesda. Jag 
tycker om reglerna och jag tycker om den 
omvårdnad som jag får av personalen. 
Mitt favoritämne är italienska och på 
min fritid spelar jag gärna gitarr.

Drömmar är något som utsatta barn 
ofta har bestulits på.  Men Marinela, 

Pavjola och Pjeter har många drömmar 
om framtiden  och när de får frågan om 
vad de ska bli när de blir stora är de alla 
mycket ivriga att svara på frågan:
– Jag ska bli hårfrissa när jag blir stor, jag 
tycker om att fixa med mina vänners hår, 
säger Marinela glatt.
– När jag blir stor ska jag bli en dansös 
för jag kan stå på toppen av mina tår, 
säger Pavjola med ett stort leende.
– Jag ska bli fiskare när jag blir stor, säger 
Pjeter, lite eftertänksamt.
 
På Barnens Hus bor 32 barn och 
ungdomar från ett år upp till 22 år. 
Många av barnen kommer från trasiga 
familjer. En del av dem är föräldralösa 
och några av föräldrarna sitter i fängelse. 
En del av barnen har utnyttjats på 
det ena eller andra sättet och de har 
misshandlats både psykiskt och fysiskt. 

På Barnens hus får barnen det stöd och 
den omvårdnad som de behöver. Även 
om arbetet kan vara mycket krävande 
så arbetar personalen med hjärtat.  

När jag frågade Dana Molla som är 
föreståndare för Barnens hus och min 
medskribent till detta reportaget hur 
hon orkar med sitt arbete sa hon:
– Det är Gud som ger mig kraft att hålla 
på med det jag gör, utan Honom tror jag 
inte att jag skulle orka en endaste dag.

Text: Dana Molla & Mikael Good
Foto: Dana Molla och Flora Gjini

*Bleron och Eliza heter egentligen något annat.

När den här bilden togs i början av året hade syskonen bott på Barnens Hus i tre månader.

Hjärta till Hjärtas arbete i albanien
• Barnens hus. På barnhemmet i Lac bor 32 barn från 1 upp till 22 år. 

Barnen kommer från dåliga och svåra förhållanden. I nära samarbete med de 
sociala myndigheterna utreds vilka barn som ska få komma till barnhemmet. 
Utbildning står i fokus och många av barnen har gått vidare till högre studier 
och olika yrkesutbildningar.

• ABC. På alfabetiseringsprojektet ABC ges stödundervisning till albanska barn 
som har hamnat utanför den allmänna albanska skolan. Utbildningen är viktig 
för barnens framtid då de får en chans att lära sig att läsa och skriva och läsa.

• CBR (Samhällsbaserad rehabilitering) är ett projekt där vi genom hembesök 
hjälper barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar med 
sjukgymnastik och träning. Fördomarna och okunskapen är stor när det 
gäller funktionsnedsättningar och många har aldrig hört talas om vare sig 
hjälpmedel eller rehabilitering. 

Vill du veta mer om hur du kan vara med och stötta vårt arbete i Albanien? 
Kontakta oss i så fall på telefon: 013-124611 eller epost: info@hearttoheart.se 

Stöd vårt arbete på Barnens hus 
i Albanien. Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med ”Barnens hus”
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Överraskad av Guds plan ... 
... den regelbundet återkommande 
artikelserien, som jag har lovat publi-
cera här i Nyhetsbrevet. Här kommer 
den förtionde artikeln, där min fru 
Karin och jag återger minnen vi har 
från början av 1980-talet och senare 
under våra resor i östra  Europa.

Den 27 januari har av FN utlysts som 
Förintelsens minnesdag. Den dagen 
brukar mina tankar gå till hur vårt 
hjälparbete började. Någon gång under 
sommaren 1961 lärde Karin och jag 
känna en polack - Waclaw Rosowski 
- som suttit i Auschwitz i nästan 5 
år och överlevt förintelsen i detta 
utrotningsläger. När vi en gång frågade 
honom hur han stod ut under denna 
långa tid, svarade han: Jesus har aldrig 
någon gång varit mig så nära, som under 
dessa år. Han räddades till Sverige med 

en av Bernadottes vita bussar och kom så 
småningom till Linköping, där vi kom 
i kontakt med honom. Han använde 
alla sina tillgångar till att bekosta paket 
till vänner i Polen, som med åren blev 
fler och fler. Tillsammans med många 
vänner hjälpte vi honom under 20 år att 
berika paketen med begärliga produkter 
som kaffe, te, socker, ris m.m.

Men 1981 fick svenskar visumfritt 
besöka Polen och då var det många, 
som reste dit med hjälpsändningar. 
Waclaw frågade oss då om vi inte 
kunde be om en kollekt i vår kyrka - 
Vikingstads Missionsförsamling - för 
att finansiera en hjälpresa till hans 
hemförsamling - en baptistförsamling 
i staden Lublin i Polen. 

Så blev det. Och i oktober 1981 
gjorde vi vår första resa med bil och 
släpfordon lastade med livsmedel, 
kläder och skor. Resan blev mycket 
strapatsrik, men den klargjorde för oss 
att Gud hade kallat oss till ett uppdrag, 
som vi ännu inte sett slutet av. Men vi 
är djupt tacksamma att vi fått nåden att 
tillsammans med många andra få vara 
Hans händer och fötter.

Text: Sixten Widerstedt

I år har nästan 15.000 paket och julhälsningar förmedlats mellan ryska 
fångar och deras barn genom Christmas Angel Tree projektet som 
Hjärta till Hjärta är med och stöttar. I december och januari har det 
arrangerats julfester och träffar på fängelser runt om i Ryssland där 
fängslade föräldrar har fått träffa sin barn, en del av dem har inte setts 
på många, många år. Föj med oss på ett av de mötena.

Den fjärde januari anordnades en 
ovanlig julfest på kvinnofängelset IK-2 
i Uljanovsk i närheten av St. Peters-
burg. 30 flickor och pojkar fick träffa 
sina mammor i fängelset och ha en 
julfest tillsammans. Samlingssalen på 
fängelset hade pyntats och ställts i 
ordning av volontärer som arbetade för 

träffat sina mammor på flera år. Efter att 
de styrkt sig i varandras armar en stund 
intog mammorna och barnen sina platser 
på bänkarna framför scenen  där de delade 
sina julgåvor med varandra. Sedan fick 
de njuta av vackert skådespel och vacker 
musik från skådespelarna och musikerna 
på scenen. Mammorna och barnen var 
mycket imponerad av julshowen som 
innehöll allt det som en bra julshow 
ska innehålla. Som slutkläm bjöds 
det på papperssnö som sköts ut ur två 
stora konfettikanoner. Mammorna och 
barnen gjorde snöbollar av papperssnön 
som de kastade på varandra. Atmosfären 
fylldes med mycket glädje och skratt.

När det var dags att ta farväl bröt 
ett stort framkalas ut mellan barnen 
och deras mammor. Glädjen över att 
äntligen få mötas gjorde det lättare för 
mammorna och barnen att ta farväl 
När vi åkte tillbaka till St. Petersburg 
från fängelset var bussen fylld av glädje. 
Med ett stort leende sa Vitalina Petrova 
som är en av våra volontärer:
– Det här är den bästa julen jag någonsin 
upplevt!
Jag svarade henne:
– Jag håller med dig! Den bästa julen är 
den som man får dela med andra!

Text: Yan Volkov
Foto: Leonid Mirsky

den bästa julklappen

projektet. Lokalen var vackert deko-
rerad och på scenen hade en vacker vit 
stad byggts upp.

När barnen träffade sina mammor 
bröt värsta kramkalaset ut. Skratt och 
glädjetårar fyllde samlingssalen till 
bredden. Många av barnen hade inte 
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Nytt om medarbetare

Sune Johansson slutade sitt arbete i 
Kisa den 20/11
Gunilla Ljungblad slutade sitt arbete i 
Mjölby den 31/12. 
Vi tackar Sune och Gunilla för trogen 
tjänst i vår verksamhet!
Hannah Viktorsson är sedan den  
1 januari anställd i Linköpingsbutiken.

Handla  
med Hjärtat

Genom att köpa begagnade  
möbler hos oss kan du 
minska utsläppen av 

växthusgaser med upp 
till 80 kilo per år.

Hej månadsgivare! 
Du vet väl om att det är mycket

smidigare att betala via Autogiro
e-posta: info@hearttoheart.se

eller ring 013-124611

Du behövs på Hjärta till Hjärta!
Hjärta till Hjärta söker volontärer som vill hjälpa oss att serva 

våra kunder i butiken på tisdagar, torsdagar & lördagar.

Är du intresserad av att jobba med oss? Ring eller maila i så  
fall vår personalansvarige Margareta Klerfors

E-post: margareta@hearttoheart.se  • Telefon: 013-12 46 11

Om du vill utvecklas som person, 
träffa nya människor, har roligt och 
göra nytta samtidigt som du arbetar. 
I så fall ska du bli volontär hos 
Hjärta till Hjärta. Många ungdomar 
vill vara med och bidra till att göra 
skillnad i samhället. Hos oss får du 
den möjligheten. Överskottet från 
våra second-handbutiker går till 
ekonomiskt- och materiellt bistånd 
till utsatta människor i framförallt de 
östra delarna av Europa.

Man behöver givetvis inte vara 
ungdom för att jobba volontärt! Det 
går bra att jobba volontärt även om 
man är lite äldre. Jag jobbade volontärt 
åt olika biståndsorganisationer under 
min tid som arbetslös. Det arbetet 
gav mig viktig erfarenhet som  ledde 
till att jag sedermera fick ett betalt 
vikariat som informationsansvarig på 
hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta. 

Text: Mikael Good

Ungdomar behöver arbetslivserfarenhet för att få jobb. Den 
ekvationen kan vara svår att få ihop. Men det finns ett enkelt och 
bra sätt att få arbetslivserfarenhet på.

Behöver du mer arbetslivserfarenhet?

BEHövEr du
FLYttStÄdNING?

ring: 013-12 46 11 och boka en tid
Städningen utförs av Hjärta till Hjärtas helägda 

dotterbolag Lintrimex International aB
För privatpersoner kan tjänsten ge rätt till rut-avdrag

öka ditt givande utan att kostnaden ökar!
De flesta vill gärna ge lite mer. 
Men pengarna räcker inte alltid 
riktigt till. Nu finns det en bra 
lösning på det problemet!

Privatpersoner kan få skattereduktion 
för gåvor till ideella föreningar och 
stiftelser som är godkända hos Skatte-
verket. Hjärta till Hjärta är en sådan 
förening. 

För att du ska ha rätt till skattereduktion 
på dina gåvor till oss så behöver följande 
kriterier uppfyllas:

• Varje gåva som du ger måste uppgå 
till minst 200 kronor per gåvotillfälle.

• Det totala gåvobeloppet uppgår till 
minst 2000 kronor per år.

• Den maximala skattereduktionen 
ligger på 1500 kronor (25 procent av 
6000=1500) per person i hushållet.

• Vi behöver ditt personnummer 
inklusive de sista fyra siffrorna 

Hjärta till Hjärta skickar kontrolluppgift 
till Skatteverket som därmed anger 
uppgiften om skattereduktion i din 
deklaration. Enligt PuL får vi inte lägga 
in ditt personnummer i våra register 

utan ditt medgivande. Från och med 
detta året kommer inte Skatteverket att 
söka efter saknade personnummer efter 
det att kontrolluppgiften är inlämnad. 
Det innebär att kontrolluppgifter som 
lämnas utan personnummer inte kom-
mer att kunna registreras och förifyllas 
på givarens deklaration. Givare får 
då själv begära skattereduktion i sin 
inkomstdeklaration. 

Har frågor om skattereduktionen 
kan du kontakta oss på 
telefon: 013-12 46 11 eller på  
epost: info@hearttoheart.se



robot eller bakmaskin?
Vid en snabb anblick skulle 
man nästan kunna tro att bilden 
föreställer roboten R2-D2 som 
är känd för sin medverkan i Star 
Wars filmerna. Men det är inte 
någon robot utan en bakmaskin. 

Jag hittade bakmaskinen i Hjärta till 
Hjärtas second-handbutik i Linköping. 
Men innan jag slog till lät jag den  
först stå ute till försäljning i butiken  
ett tag så att någon av våra kunder 
skulle få chansen att köpa den först. 
Men bakmaskinen stod kvar på sin 
hylla vecka efter vecka och till sist 
bestämde jag mig för att köpa den för 
fyndpriset 125 kronor.

Brödet som min fru och jag bakar i 
bakmaskinen blir riktigt, riktigt gott. 
Tack vare timern är det färdigt när vi 
går upp på morgonen. Tänk att kunna 
unna sig vardagslyxen av nybakat bröd 
på morgonen utan att man behöver 
gå upp i svinottan för att förbereda 
det. Det värsta med att baka är disken 
efteråt. Men bakmaskinen är väldigt 
lätt att rengöra och man slipper all 
den jobbiga disken efter baket. En 

bakmaskin är ett perfekt redskap för 
dem som älskar doften av nybakat bröd 
och som gärna ligger och drar sig på 
morgonen.

Om och när bakmaskinen har tjänstgjort 
färdigt kan jag säkert sälja den till en 
“Trekker” och få tillbaka mer pengar än 
vad jag gav för den. Har du vägarna förbi 
någon av Hjärta till Hjärtas Second-
handbutiker tycker jag definitivt att du 
ska gå in och ta en sväng. Det går att göra 
en hel del fina fynd i våra butiker som 
både din plånbok och vår gemensamma 
miljö mår bra av!

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta

öppettider för Hjärta till Hjärtas  
Second-Handbutiker 

Hjärta till Hjärta Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04. 
Tisdag 15-18 • fredag 10-13 • Sista lördagen i varje månad 10-13
Hjärta till Hjärta Linköping • Gottorpsgatan 51 • Tel: 013-12 46 11

Tisdag & torsdag 17.00-19.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60. 

Tisdag & torsdag 11.00-18.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10. 

Tisdag & torsdag 10.00-18.00 • Lördag 10.00-14.00

Tel. 013-14 52 21 www.magnusons.se

C.A. Roséns 
Begravningsbyrå . Blommor . Juridik 

Sankt Larsgatan 17 Linköping 
013-12 02 17   www.ca-rosens.se 

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

Trädgårdstorget 2. 013-12 01 48
www.berlinsur.se

Månd-fred 10-18, lörd 10-14

En riktig
urmakare
• Klockor 
• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur


