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De senaste veckorna har verkligen 
bjudit på både spänning och 
omväxling mellan slott och koja. 
Kojan först eller rättare sagt enligt 
följande: Turnén med vår härliga 
musiker Catalin Vlad förde oss 
ända bort (från Östergötland sett) 
till norska gränsen. Där mötte vi 
de underbara eldsjälarna makarna 
Jonsson. De har sedan många år 
lyckats mobilisera hela bygden 
för klädinsamling till Lettland, 
tillsammans med Hjärta till 
Hjärta. 

En välbesökt kvällskonsert i 
Årjäng avslutades med gemytligt 

kvällskaffe. Därefter åkte vi på berg- 
och dalbanevägar fram mot norska 
gränsen. Dimma och regn låg tät 
över kullarna, det ringde ljuvliga 
toner i öronen av Griegh och Sissel 
Kyrkjebø. Journalist Mikael Good 
och undertecknad inkvarterades i 
sommarhuset på gården, som nu 
tjänstgjorde som magasin. Bygdens 
folk och även företag hade som vana 
att när som helst dyka upp med 
generösa gåvor. Nu var det stora 
öppna rummet välfyllt med skänkta 
kläder och grejer som skulle till 
Lettland.
 
Någonstans bland alla kartonger 
fann vi vårt nattläger. Att få somna 
i ett magasin så fyllt av omsorg och 
kärlek – det är få förunnat!

Några veckor senare befinner jag 
mig på Svenska ambassaden i 
Bukarest, Rumänien. Under de 
vackra kristallkronorna håller Hjärta 
till Hjärta ett seminarium omkring 
romernas situation i Rumänien 
och orsakerna till att många av 
dem tvingas lämna hemlandet för 
en osäker tillvaro som tiggare i 
Sverige. (Mer om detta på sidan 8 

i tidningen.) Under lunchen får vi 
lyssna till en bejublad konsert med 
Catalin Vlad och cellisten Stefanica 
Gheorghe. Efter ett soloparti 
av cellisten Stefan utbrister en 
av gästföreläsarna, den romske 
sociologi-professorn Vasilie Burtea :  
– Du måste vara född med en 
mini-cello! 
Entusiasmen och glädjen går inte 
att ta miste på.

Två episoder som fångar in det 
fantastiska med Hjärta till Hjärta: 
ett långvarigt, uthålligt och troget 
engagemang för människor i nöd, 
kan leda till både slott och koja! Jag 
inbjuder Er alla att följa med oss i ett 
engagemang för andra människor. 
Vi erbjuder gruppresor till olika 
platser och vi erbjuder volontärs-
uppdrag på hemmaplan. Och i 
allt detta kan Du personligen få 
uppleva en ”inre” resa tillsammans 
med andra, Du kommer inte att 
bli besviken! Och för att antyda en 
nyhet: Du som vill resa utomlands 
för en volontärsinsats, ska spana in 
kommande nyhetsbrev!!!

Anders Holmefur
Direktor Hjärta till Hjärta 

Mellan slott och koja

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 • E-post: info@hearttoheart.se 

Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857
Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • www.hearttoheart.se  • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se • Instagram: _hearttoheart_

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Hanna Andersson, Mikael Good, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Mikael Good m fl • Omslagsbild: Mikael Good – En liten flicka i Pauelasca, Rumänien

”Jag vill att ni ska dela er mat med de 
hungriga och släppa in hjälplösa, utslagna 

och fattiga i era hem. Ge kläder till dem som 
fryser och håll er inte undan för släktingar 

som behöver er hjälp!”
Jesaja 58:7
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Sedan mitten av september har vi en 
ny fräsch hemsida som har designats av 
Johan Sunbring (sunbring.se).

På www.hearttoheart.se hittar du den nya 
hemsidan som är byggd i ett öppet format 
som heter Wordpress. När vi gjorde om 
hemsidan stod användarvänligheten i fokus. 
Det ska vara lätt att hitta informationen 

på sidan och du ska enkelt kunna navigera 
med dator, surfplatta eller smarttelefon. 
Du kommer att kunna ta del av våra olika 
kampanjer och nyheter på sidan. Surfa 
gärna in på vår hemsida någon gång per 
vecka och ta del av aktuella nyheter och 
artiklar.

Text och foto: Mikael Good

Besök vår nya hemsida

Albanien
8,3%

Estland
6,5%

Le�land
49,1%

Rumänien
28,3%

Ryssland
1,3%

Övrigt
6,4%

Du behövs på 
Hjärta till Hjärta!

Vi söker fler volontärer 
som vill hjälpa oss att 
serva våra kunder i 

second-handbutikerna.

Ring eller maila oss om du 
vill veta mera:

Kisa: 0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Linköping: 013-12 46 11
 info@hearttoheart.se

Mjölby: 0142-186 60
mjolby@hearttoheart.se

Motala: 0141-524 10
motala@hearttoheart.se

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

Innehåll
 2 Ledaren har ordet

 3 Besök vår nya hemsida

 4 Trasiga familjeband läks 
  i Ryssland

  Alla barn har rätt till lek 

 5 Ge barnen en riktig jul 
 6 En kväll för Rumänien blev  
  en succé

 8 Vem är Hjärta till Hjärtas  
  uppdragsgivare?

 9 Återrapport från vårt 
  arbete i Rumänien

 10 Lettland nära men ändå
  annorlunda

 11 Hjärta till Hjärta utökar sin   
  verksamhet i Katrineholm 

  Följ med på våra resor

 12 Hjärta till Hjärta vill göra 
  skillnad

Fördelning av totalt 
bistånd januari till 
september 2014

Det totala biståndet är summan av det 
ekonomiska och materiella biståndet.

Vi vill passa på att rikta ett stort och 
hjärtligt tack till alla er som gett materiellt 
och ekonomiskt stöd till människorna i 
våra olika biståndsländer! 

Det är tack vare era insatser som vi kan 
fortsätta vårt arbete bland de mest ustatta 
grupperna i våra projektländer.

 Kkr
Albanien 266
Estland 208
Lettland 1563
Rumänien 902

 Kkr
Ryssland 43
Övrigt 204
Summa  3186

Diagram: 
Boije Gustafzon

HEj MåNAdSGIvARE! 
Du vet väl om att det är mycket smidigare att betala via Autogiro 

e-posta: info@hearttoheart.se eller ring 013-124611
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Alla barn har rätt till lek

Ett samarbete mellan den ryska topp- 
modellen Natalia Vodianovas välgören-
hetsfond Naked Heart Foundation och 
den ryska hälporganisationen Assembly 
of Humanity ledde till att en lekplats 
äntligen kunde byggas för de små barnen 
som bor med sina mammor på fängelset. 
Lekplatsen var nödvändig eftersom 9 barn 
under tre år bor på fängelset tillsammans 

med sina fängslade mammor och de var 
tidigare hänvisade till att leka på en tråkig 
grå rastgård. För barn som har mycket 
spring i benen var det inte mycket till 
plats att leka på. Barnen får bo med sina 
mammor i fängelset fram till att de fyller 3 
år. Sedan placeras de på barnhem eller hos 
fosterfamilj där de får bo tills mammorna 
avtjänat sina straff och de kan återförenas.  

Den 1 oktober inträffade en historisk händelse i Ryssland. För första 
gången i den ryska kriminalvårdens historia invigdes en lekplats för 
barnen till fängslade kvinnor på kvinnofängelse nummer 5 i S:t Petersburg.

Yan Volkov som är direktor för Assembly 
of Humanity och koordinator för 
Christmas Angel Tree projektet som 
Hjärta till Hjärta stöder säger följande 
om lekplatsen:
– Jag har gått förbi den grå och tråkiga 
rastplatsen vid kvinnofängelset nummer 
5 många gånger. Jag har ofta funderat på 
vad man skulle kunna göra för barnen i 
fängelset och jag har tänkt att den platsen 
vore helt perfekt för en lekplats. 

Till sist gjorde Yan slag i saken och tog 
kontakt med fängelseledningen och 
framförde sina tankar. Fängelseledningen 
tyckte att hans idé var bra med de saknade 
pengar till en lekplats. På olika vägar 
fick Yan Volkov kontakt med Natalia 
Vodianova som har en välgörenhetsfond 
för utsatta barn och tillsammans 
bestämde de sig för att bekosta och bygga 
lekplatsen.

Nu har det gått en månad sedan lekplatsen 
invigdes och den har blivit mycket 
uppskattad av barnen och deras mammor. 
Lekplatsen har blivit lite av en frihetsoas. 
När mammorna och barnen är där och 
leker känns det nästan som om de för en 
stund återvunnit sin förlorade frihet.

Text: Yan Volkov och Mikael Good 
Foto: TBN Russia

Nu har förberedelserna för den 
elfte upplagan av “Christmas Angel 
Tree” börjat. I år planerar vi att 
utöka programmet så att fler fångar 
och deras barn ska kunna ta del av 
det och återupprätta relationer som 
har förstörts av olika orsaker.

I år strävar Christmas Angel Tree efter 
att ge hopp till 17 000 barn vars föräldrar 
sitter i fängelse. De arbetar för att 
återupprätta familjebanden så att barnen 
och deras föräldrar kan leva tillsammans 
när föräldrarna suttit av sitt straff. Det är 
inget lätt arbete, många förlorade år ska tas 
igen, det finns mycket oförlåtenhet mellan 
de äldre barnen och deras föräldrar. Men 
vi tror att Gud kan göra det omöjliga 
möjligt och hela sårade hjärtan, återställa 
relationer när hans kärlek får komma in 
i människors liv. Genom åren har vi fått 
se otaliga exempel på när Gud gjort det 
omöjliga möjlig. Vi har fått se fångar ta 

Trasiga familjeband läks i Ryssland
emot Gud i fängelset och när de börjat leva 
efter hans ord och fått förvandlade hjärtan 
har de återknutit kontakten med sina 
barn. Efter frikännandet har de i många 
fall kunnat leva som en familj igen.

Yan Volkov som är koordinator för 
projektet Christmas Angel Tree kons-
taterar följande:
– Vi uppmuntrar våra volontärer att 
aktivt besöka de intagna och deras barn 
och uppmuntra dem att fortsätta att bygga 
upp trasiga familjerelationer tills dess att 
de har bivit helt återställda. De intagnas 
barn tar emot nyheterna som vi förmedlar 
till dem från deras föräldrar med stor glädje, 
intresse och hopp. Barnen dömer inte sina 
föräldrar för vad de har gjort, för dem är 
deras mamma eller pappa alltid speciella och 
älskade.
 
Tatyana som jobbat volontärt för  
Christmas Angel Tree projektet i Perm 
under flera år säger följande om projektet:
– Vi köper julklappar från mammorna som 

sitter i fängelse och förmedlar dem vidare 
till deras barn. Många av barnen bor på 
barnhem. Vi besöker dem där och förmedlar 
gåvorna till dem. Barnen som fått gåvor 
gjorde ett handavtryck på papper som vi 
förmedlade till deras mammor. En del av 
barnen hade inte hört av sina mammor på 
flera år och gåvorna och hälsningarna som 
vi förmedlade lyste upp barnens vardag. 

Många av barnen vars föräldrar sitter 
i fängelse känner sig bortglömda och 
oälskade. Genom Christmas Angel Tree 
ser vi till så att kontakten mellan barn 
och föräldrar kan återupptas och att 
nya relationer kan byggas. Till sist vill 
vi rikta ett stort och varmt tack för alla 
de bidrag som ni har gett till Christmas 
Angel Tree genom åren. Ert stöd betyder 
enormt mycket för alla de ryska barn 
och föräldrar som har fått återupprättade 
familjeband.

Text: Yan Volkov
Christmas Angel Tree
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Ge barnen en riktig jul
Vill du vara med och tända ett ljus av hopp i fattiga och  
utsatta barns liv? Visa dem att det finns människor med  
stora hjärtan som bryr sig om dem och som vill dem väl?

I de torftiga bostäderna i Pauleasca i Rumänien finns det knappt mat för dagen, att 
köpa julklappar är otänkbart. För barnen på Barnens Hus i Albanien är julen en stund 
av glädje då de för ett ögonblick kan glömma de övergrepp och det lidande som 
de utsatts för innan de kom till barnhemmet. Barn till fängslade föräldrar i Ryssland 

drömmer om att kunna få krypa upp i sin mammas eller pappas famn i juletid.

Du kan nu få vara med och se till att barn i Albanien, Rumänien och Ryssland får 
fira en riktig jul fylld med musik, sång, lekar, mat och mycket glädje.

Genom Din gåva ser du till så av vi tillsammans med våra  
samarbetesorganisationer kan ordna julfester för barnen 

och deras föräldrar. Sätt in Din gåva på 90 07 85-7 
märk den med “Julgåvan 2014”.
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En kväll för Rumänien
blev en succé
Gitarristen Catalin Vlad, Rumänien 
gästade i oktober Sverige för att ge 
10 välgörenhetskonserter under 
rubriken En kväll för Rumänien 
tillsammans med Hjärta till Hjärta. 

Under konserterna delades information 
om det aktuella projektet Team Roma 
som också var ändamålet för konserternas 
insamlingar. Konserterna hölls på olika 
platser i landet och de satte avtryck på 
flera sätt. Musikaliskt genom Catalins 
begåvning, fingerfärdighet och förmåga 
att beröra med stycken som Karneval i 
Venedig av Francisco Tarrega, Tango an 
Skai av Roland Dyens samt mäktiga Oh 
Fortuna ur operan Carmina Bonara av Carl 
Orff för att nämna några. Han bjöd även 
på vacker egenkomponerad musik i form 
av en vals ur en svit som så småningom 
kommer att innehålla fem valser. 

– Det har varit en rolig och intensiv turné. 
Men för mig är det viktigaste att Hjärta till 
Hjärta får berätta om romernas situation 
i Rumänien och vad man vill göra just 
nu. Plus att få in pengar till arbetet och 
framförallt engagera människor att bli t ex 
månadsgivare. Det ger en bättre kontinuitet 
och gör så att Hjärta till Hjärta kan nå 
målet för projektet. Jag tror att vi kommer 
att få se de konsekvenserna efter turnén, 
säger Catalin Vlad när han summerar 
konsertveckan.  

Rickard Klerfors höll föredrag om Team 
Roma, romernas historia och situation i 
samband med konserten. Reaktionerna 
på det har varit positiva. På några platser 
blev det en frågestund efter konserten och 
på en plats kom t ex en kvinna fram efter 
en konsert med tårarna i ögonen och sa: 
– Tänk att det finns godhet och människor 
som vill göra gott!

I Ryttargårdskyrkan i Linköping gästades 
konserten också av en Magnus Bäcklund 
i högform. Han bjöd verkligen på sig själv 
och fick igång publiken bl a i svängiga 
Shackles (Praise You) och You’ve got a 
friend tillsammans med duktiga musiker 
och sångarvänner. 

Insamlingen hamnade på över 80 000 
kronor (i skrivandets stund har inte 
alla gåvor kommit in). Många anmälde 
sig också som månadsgivare till Team 
Roma, medlemmar i föreningen eller 
önskade fortsatt information om Hjärta 
till Hjärtas arbete. Tack till alla som kom 
och lyssnade samt på olika sätt bidrog 
och bidrar till Hjärta till Hjärtas fortsatta 
arbete i Rumänien. 

Text: Hanna Andersson
Foto: Mikael Good
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Magnus Bäcklund bjöd på sig själv, i den riviga låten Shackles (bojor) fick han igång publiken i 
Ryttargårdskyrkan.

Catalin Vlad berättade om hur han räddades 
från ett liv på gatan av Hjärta till Hjärta. 

Rickard Klerfors höll ett mycket spännande och intressant föredrag om romernas historia och 
situation i Rumänien. Han berättade även om vårt nystartade Team Roma arbete.

Magnus Bäcklund sjöng om att vi behöver bli fria från bojorna som håller oss fågna. Det är  
precis så vi vill arbeta, vi vill hjälpa till att bryta bojorna av utanförskap för Rumäniens romer.

Förutom kända klassiska stycken bjöd  
Catalin Vlad på egenkomponerat material.

Anders Holmefur berättade om sitt möte med en  
svårt sjuk kvinna i Rumänien.
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Efter revolutionen 1989 startade Hjärta 
till Hjärta barnhemmet Casa Blanca för 
att möta behoven hos de övergivna och 
utsatta barnen. Senare utvecklades detta 
med familjestödsprogram och stöd till 
äldre i Bukarest, Craiova-regionen samt 
Caransebes.

Men från första början var den en 
överlevande från Andra världskrigets 
koncentrationsläger som ledde oss att 
påbörja hjälpsändningar till Polen. Sixten 
och Karin Widerstedt kom i kontakt med 
Waclaw och snart fylldes deras garage och 
vardagsrum med livsmedel, kläder och 
annat som behövdes.

I februari i år tilldelades Sixten Widerstedt 
Tacksamhetsmedalj av Europeiskt 
Solidaritetscentrum i Gdansk. När Polens 
konsul överlämnade medaljen till Sixten 
på landshövdingens slott kommenterar 
han: – Jag har aldrig hjälpt en människa 
för att jag ska få en medalj. Gud sände en 
man i min väg som behövde hjälp, och mitt 
hjärta kunde inte säga nej!

Vi befinner oss i en liknande situation 

idag: Vi kan inte säga nej till fattiga 
människor i en desperat situation. Sverige 
har en lång tradition av solidaritet. Många 
av oss har släktingar som tvingades lämna 
fattig-Sverige för att inte svälta ihjäl. 
En färd på okänt hav ledde till en ny 
livsförsörjning.

Hur kan vi i solidaritetens namn finna 
möjligheter att hjälpa? Vad blir vårt svar 
på dessa människors utanförskap och 
utsatthet? En hjälpande attityd är kanske 
inte tillräckligt? 

Hjärta till Hjärta strävar efter att 
inte bara hjälpa utan jobba mer med 
utvecklingsinsatser. Detta bör ske i 
samverkan med andra aktörer och det bör 
ha ett långsiktigt perspektiv. Självklart 
måste vi vara beredda på akutinsatser till 
hungrande människor som lever under 
extrem fattigdom.

Vi måste också ställa oss frågan: Vem är 
Hjärta till Hjärtas uppdragsgivare? Vem 
talar om för oss vad vi ska göra? Vem talar 
om för oss att vi uppfyller vårt uppdrag 
och syfte? Vi har både stadgar och styrelse 

vem är Hjärta till Hjärtas uppdragsgivare?
som anger vår inriktning, därtill även en 
del erfarenheter.

Men vi måste också lyssna till mottagarna 
av vår insats. Vi måste finna vägar att 
möta dem på en gräsrotsnivå, dvs lokalt 
och individuellt. Jag har en stor tilltro 
till den enskilda människans inneboende 
kapacitet. Och med stöd av olika resurser 
kan vi finna vägar till utveckling. Därför 
måste vi lyssna till den nödställde och 
tillsammans söka vägar till förändring 
och utveckling.

Sådant var Jesu bemötande. Den 
uppståndne Kristus möter de förvirrade 
och desillusionerade lärjungarna vid 
stranden. En större teologisk debatt om 
uppståndelsens verklighet eller ondskans 
inflytande över mänskligt liv, kunde varit 
på sin plats. Istället ställer Jesus frågan: 
– Har Ni något att äta? Kanske är det i 
just denna fråga den djupaste teologin 
skapas! 

På samma sätt måste vi möta de utsatta 
människorna idag. Med respekt och i en 
gemensam analys av situationen. Då kan 
vi finna möjligheter för dessa människor 
att återvända hem, men också att stanna 
kvar i sin hemmiljö och inte tvingas bort. 
Tillsammans kan vi förändra.

Text: Anders Holmefur
Direktor Hjärta till Hjärta 

Följande anförande höll Hjärta till Hjärtas direktor Anders Holmefur 
på mötet för politiker, diplomater, hjälparbetare och speciellt 
inbjudna gäster på den svenska ambassaden i Bukarest 28 oktober. 
Fru ambassadör och alla deltagare i seminariet: Hjärta till Hjärta är en 
frivilligorganisation som drivs av enskilda medlemmar i syfte att möte 
behoven hos fattiga och förtvivlade människor.

Den lilla flickan och hennes mormor är några 
av de byinvånarna som kommer att få stöd 

av oss i Pauleasca.
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Hälsoinsatser
Kvinnan på bilden heter Georgiana 
Serban. Hon är gift med Nicolai Tamas 
som vi berättade om i vårt senaste 
nyhetsbrev. Som ni ser på hennes hals har 
hon problem med sin sköldkörtel. I början 
av oktober var hon på undersökning i 
Bukarest. Läkaren kunde konstatera att 
hon inte led av någon allvarlig sjukdom 
som behövde åtgärdas akut. Han bokade 
in henne för operation i början av nästa år. 
Georgiana lämnade läkarmottagningen 
med lätta steg. 

Å Georgianas vägnar vill vi rikta ett 
hjärtligt tack till alla er som har gett gåvor 
till henne!

Text och foto: Mikael Good

Sätt in Din gåva på 

PG 90 07 85-7
Om du vill var med 
och stödja utsatta 
medmänniskor i 
Rumänien. Märk 

gåvan med 
”Team Roma”
Tack på förhand!

I Rumänien är det vikigt att skolbarnen 
lägger ned ett par timmar på läxläsning 
för att kunna hänga med i undervisnin-
gen. Precis som i Sverige är de beroende 
av sina föräldrars stöd och hjälp med läx-
orna. Problemet är att många av deras 
föräldrar är analfabeter eller har såpass be-
gränsade kunskaper att det inte kan hjälpa 
sina barn. Genom vår samarbetsorganisa-
tion Somebody Cares Romania har vi ett 
läxhjälpsprogram där de flesta av barnen i 
området får läxhjälp och stödundervisning.  
Barnen får även ett mål näringsriktig mat 

återrapport från vårt arbete i Rumänien

Tack vare ert stöd har kvinnan och hennes 
dotter fått äganderätten till sin bostad. Nu 
riskerar de inte att när som helst vräkas 
från sitt hem som tidigare räknades som 
en illegal bosättning. I den rumänska 
kommunen Grădinari har Hjärta till 

på missionsstationen där undervisningen 
bedrivs.

De flesta barnen i Pauleasca går i den lokala 
skolan i årskurs 1-4. När de börjar 5:an be-
höver de skolskjuts, deras fattiga föräldrar 
har inte råd att betala för busskortet. Sedan 
skolan i Rumänien startade i september har 
vi därför bekostat busskorten för de barn 
vars föräldrar inte har råd med busskortet. 
På så vis kan fler barn i byn läsa vidare. 

Text och foto: Mikael Good

Hjärta tillsammans med en rumänsk 
organisation och kommunen sett till så att 
102 romska familjer har fått eller kommer 
att få äganderätt till sina bostäder 

Text och foto: Mikael Good

Läxhjälp och skolskjuts i Pauleasca

de har fått ägandrätt till sin bostad
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Under fliken biståndsländer  
på vår hemsida kan du läsa 

mer om våra resor  
www.hearttoheart.se 

Geografiskt sett ligger inte Lettland långt 
ifrån Sverige men ändå var det något av en 
annan värld som mötte oss då vi klev i land 
i Riga. Vid hembesöken, som Hjärta till 
Hjärta gör tillsammans med socialtjänsten 
i landet, fick vi en unik inblick i den 
misär många människor lever i. Vi mötte 
bland annat en familj på sju personer som 
bodde i två rum och kök och där golvet 
i köket var av kall, hård betong. Mannen 
arbetade ofta borta och mamman som just 
den dag vi var där fyllde 39 år, var ensam 
med sina fem barn, huset och djuren. Vi 
mötte många andra familjer med liknade 
hemförhållanden.

Lastutrymmet på bussen som vi åkte 
med, var fullpackat med kläder, möbler, 
sjukvårdsmaterial med mera, som vi totalt 
fjorton resenärer, distribuerade till skolor, 
familjer, en vårdcentral, ett härbärge för 
hemlösa, ett boende för äldre, ett kriscenter, 
ett hem för ensamstående mammor och ett 
dagcenter, för att nämna några exempel. 
Sigge, vår chaufför, berättade att bussen 
rymmer 650 (!) banankartonger och att 
den gått hela 170 000 mil. För mig och 
min man var det en fantastisk känsla att 
ha packat några lådor med kläder som nu 
var för små för våra barn, och sedan få 
vara med och dela ut detta direkt på plats 
i Lettland.

Det första intrycket vi fick på färjeter-
minalen i Riga var kärleksfullhet och 
värme. Vi möttes där av Liana och Ivars, 
Hjärta till Hjärtas samarbetspartners i 
landet, och de blev våra följeslagare och 

guider under vår vistelse. Först fick vi 
besöka ett dagcenter i Riga, ”Hoppets 
Bro”, där vi blev välkomnade med ett 
härligt musikframträdande. Glädjen och 
entusiasmen de utstrålade var verkligen 
smittande. Hjärta till Hjärta har varit med 
och sponsrat centret på många sätt, bl a 
genom att skänka vävstolar och tyg. Tack 
vare detta kan de sälja sina fina hantverk.

En annan stark upplevelse var besöket 
på ”Blå Korset”, där vi också lämnade 
kläder. Carlis, som förestår verksamheten, 
driver detta härbärge för hemlösa, f d 
alkoholiserade män. I ett stort hus med tre 
våningar får männen tak över huvudet, en 
säng att sova i och mat för dagen. Då gatan 
annars är deras enda alternativ så var det 
fantastiskt att se detta. Carlis driver även 
en kaninfarm, ”Rabbit Kingdom” nära 
staden Ledmane, som det inte går att bli 
annat än imponerad av. Här finns förutom 
kaninerna och en del andra djur som till 
exempel kalkoner, grisar och ankor, en 
kyrka, en linbana högt uppe bland träden 
för den äventyrslystne (t ex min man), 
och ett sågverk. Alla renoveringsarbeten 
på gården är gjorda av männen som 
bor här och allt är mycket professionellt 
utfört. De har också ett samarbete med 
universitetsstudenter och håller på och 
bygger en camping med tillgång till fiske.

Tänk att en person, i det här fallet Carlis, 
med sin initiativrikedom och framför allt 
sin medkänsla och kärlek till människor på 
livets skuggsida, där han själv befunnit sig, 
kan göra sådan skillnad för så många. Det 

händer att männen som bor på ”farmen” 
får återfall men i sin vilja att komma 
tillbaka till en meningsfull sysselsättning 
och en varm och omhändertagande miljö, 
gör de allt de kan för att bli fria från sitt 
missbruk och därmed få komma åter. Det 
känns oerhört meningsfullt att Hjärta till 
Hjärta kan vara med och bidra till deras 
rehabilitering. Det Carlis berättade att man 
nu önskar sig är ett ”tuff-tuff-tåg” som kan 
köra runt barn på besök i kaninfarmen och 
inbringa en inkomst till verksamheten. Jag 
hoppas hans önskan uppfylls!

Under vår resa fick vi se många olika 
miljöer och människor. I byn Upite, 
endast tre kilometer från ryska gränsen, 
hälsades Sixten som skolans ”andra rektor” 
och överallt såg vi spår av Hjärta till 
Hjärtas hjälpsändningar i form av möbler 
såsom bänkar till exempel. Upite är en 
fattig kommun och hjälpen från Sverige 
är oerhört viktig. Stor glädje och iver 
utbröt bland de glada och förväntasfulla 
barnen då de skulle lasta av lådorna från 
bussen. Det som förutom alla underbara 
människor i Lettland gjorde ett starkt 
intryck hos mig, var den drivkraft som 
finns hos er som är engagerade i Hjärta 
till Hjärta. Mottot: ”Ingen kan hjälpa alla 
men alla kan hjälpa någon” blev verkligt 
för mig och min man i mötet med er. Tack 
Sixten för telefonsamtalet; det blev början 
på en spännande både inre och yttre resa.

Text: Rebecca Segerlund

Lettland – nära men ändå annorlunda
Det började med ett telefonsamtal under våren 2013 och slutade med 
en resa till Lettland som gav oss, min man och mig, perspektiv och 
erfarenheter som vi alltid kommer att bära med oss. 
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Nytt om medarbetare
Jan Gajdosik, Motala, slutade sin tjänst 
15 september.
Jan Isaksson, Mjölby, anställd på 25% 
från oktober.
Gerd Grundström, Linköping, anställd 
på 25% oktober till november.
Mikael Lind, Linköping, anställd på 
25% från 1 oktober.
Anders Ruuth, Linköping, har vikariat 
på 100% november till december.

Under en längre tid har vi 
samarbetat med Lettlandshjälpen 
i Katrineholm. Från och med 
hösten 2014 har Jobbex tagit 
över det samarbetet efter att 
Lettlandshjälpen ville avveckla  
sitt arbete.

Hjärta till Hjärta utökar sin 
verksamhet i Katrineholm

Jobbex är ett socialt företag som får sina 
uppdrag från Arbetsförmedlingen. De 
ger arbetslösa möjlighet till sysselsättning 
med målet att de ska få en fast anställning. 
Genom Jobbex samarbete med Hjärta till 
Hjärta har många arbetslösa i Katrineholm 
fått en meningsfull sysselsättning med 
stort eget ansvar.

öppettider för 
våra butiker

Hjärta till Hjärta Kisa
Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04 

Tis 15-18, fre 10-13
Sista lörd i varje månad 10-13

Hjärta till Hjärta Linköping
Gottorpsgatan 51 • Tel: 013-12 46 11

Tis & tors 17-19.00 • Lör 10-13.00

Hjärta till Hjärta Mjölby
Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60. 
Tis & tors 11-18.00 • Lör 10-13.00

Hjärta till Hjärta Motala
Verkstadsvägen 79 •Tel: 0141-524 10 

Tis - tors 10-18.00 • Lörd 10-14.00

I dagsläget är det 6 personen som har sin 
fasta plats i Hjärta till Hjärtas lokaler, 
men antalet sysselsatta varierar från dag 
till dag beroende på hur mycket och 
vilken typ av arbetsuppgifter som finns. 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen 
av klädsortering till försäljning i Hjärta 
till Hjärtas butiker eller av kläder som 
ska gått till bistånd i något av de länderna 
som de arbetar i. Kläderna som ska gå till 
butik stryks vid behov, hängs på galgar 
och görs färdiga för leverans till butikerna. 
Kläderna kommer från lagret i Linköping 
eller från någon av boxarna som står 
utställda i Katrineholm med omnejd.

Andra återkommande arbetsuppgifter är 
till exempel kontroll av elektronikprylar. 
Fungerande elektronikprylar tvättas eller 
torkas av och görs klara för försäljning. 
Lokalen i Katrineholm har fått en rejäl 
ansiktslyftning sedan Jobbex tog över. 
Deltagarna i den inblandade gruppen 
från Jobbex har målat och fräschat upp 
lokalen. De har själva fått planera och 
inreda lokalen ändamålsenligt och de har 
verkligen lyckats få till en trivsam och 
funktionell arbetsmiljö. Det märks inte 
minst på den uppsluppna stämningen 
när man kliver innanför dörren hos detta 
glada gäng.

Res med Hjärta till Hjärta
vill du följa med på någon av våra resor 2015?  
Platserna är begränsade och först till kvarn gäller.
Rumänien: Flygresa vecka 15, 22, 37 och 44. Cirkapris: 7000 kronor*
Följ med och se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta når fram! Möt familjer, barn och äldre 
som på olika sätt får hjälp. Vi kommer att besöka nya områden och projekt där vi startat 
upp arbete. Du får chans att uppleva både storstad och landsbygd. I resan ingår flyg tur 
och retur Linköping-Bukarest, boende på hotell och i familj samt rundresa i Rumänien.  
Välkommen med din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta: 
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11. 

Lettland: Buss och båtresa v 13, 38 och 49. Cirkapris: 3500 kronor*
Under resan får du besöka familjer, skolor och annan verksamhet i Riga och på lands-
bygden och möta människor som får stöd och hjälp genom Hjärta till Hjärta. I priset 
ingår tur och returresa med buss Linköping-Lettland (med övernattning på färjan  
mellan Sverige och Riga) samt resorna och övernattningarna i Lettland. 
Välkommen med din intresseanmälan till vår lettlandsansvarige 
Vivi-Ann Ahlström: vivi-ann@hearttoheart.se, telefon: 0142-186 60. 

Albanien: Flygresa vecka 25. Cirkapris: 7000 kronor*
Följ med och se hur Hjärta till Hjärta arbetar i Albanien. Vi kommer att besöka barn-
hemmet Grace. Träffa personer som får hjälp och stöd genom vårt CBR-projekt. I resan 
ingår flyg tur och retur Sverige-Albanien, boende samt resor i Albanien.  
Välkommen med din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta: 
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11.   
*Datumen och priserna för resorna är preliminära och kan komma att ändras. 



Hjärta till Hjärta vill göra skillnad
Varje år skänks det mängder av saker till Hjärta till Hjärtas second hand-butiker 
i Kisa, Linköping, Mjölby och Motala. Sakerna som du skänker säljs i våra 
butiker eller används till att skapa mervärde för människor i våra projektländer. 

om våra insatser ute i Europa eller för att vi 
erbjuder arbetstillfällen till människor som 
behöver ett arbete och något meningsfullt 
att syssla med. Hjärta till Hjärta erbjuder 
sysselsättning för volontärer som genom sitt 
arbete vill göra en insats för andra människor. 
Vi har arbetsträning för långtidssjukskrivna 
och hos oss får långtidsarbetslösa praktik som 
gör att de kan komma tillbaka till de rutinerna 
som behövs i arbetslivet. Nysvenskar kommer 
till oss för att arbeta och få språkträning. 
Genom vårt arbete vill vi ge ett mervärde för 
människor som vi möter både i Sverige och i 
våra projektländer.

Som nybliven pensionär blir mitt nya liv  med 
”Hjärtat” som att jag återanvänds. Tidigare 
erfarenheter och kunskaper tas tillvara, det 
är som att få en ”andra chans” i livet. När 
vi kommer med stöd till familjehem eller 
ger kläder till de som behöver är det som 
att ge dem ”en andra chans” i livet. För de 
flesta av dem som är aktiva i arbetet i någon 
av våra butiker eller som gör i ordning 
hjälpsändningar så är det ett arbete som ger 
mening. Tillsammans får vi vara med och 
göra skillnad för andra. Jag anser att Hjärta 
till Hjärta har en enorm möjlighet att skapa 
mervärde för många människor, antingen det 

gäller arbetet här hemma eller genom insatser 
ute i Europa.

Visionen som startade Hjärta till Hjärta 
innebar att göra skillnad för människor 
i nöd. Det vill vi fortsätta med. Idag är 
behoven annorlunda. Nu får vi vara med 
och göra insatser för att ändra livsvillkor för 
utsatta grupper i vårt samhälle. Tillsammans 
kan vi göra skillnad och det är därför vi tror 
att 2015 kommer att ge oss nya möjligheter 
som vi inte kunde drömma om för ett år 
sedan. Vi omnämns i media varje vecka och 
förväntningar på vad vi skall göra är stora. 
Med din och min hjälp kan vi göra skillnad 
idag men också i morgon.

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

Genom åren har Hjärta till Hjärta lärt sig att 
ta tillvara på och återvinna begagnade kläder, 
möbler och föremål. När sakerna kommer till 
våra butiker gås de igenom. Möblerna säljs i 
butikerna och de flesta kläderna skickas som 
bistånd. Din avlagda vinterjacka går kanske 
till en behövande i Lettland som slipper att 
frysa. Bordet som du skänkte till oss fyller 
ett behov i ett annat hem och pengarna 
som vi fick in får vara med och täcka 
transportkostnaden till något av vår projekt. 
Dina prylar får en andra chans och blir till 
ett värde för andra. Vårt arbete handlar om 
återvinning och återanvändning. Hjärta till 
Hjärta har varit bra på återvinning i många 
år och det känner många östgötar till. 

Snart kan vi summera 2014 men vi ser 
redan nu att det här året varit mycket 
bättre än tidigare år. Klädboxarna har tömts 
på innehåll betydligt oftare än förut och 
försäljningen i våra second hand-butiker har 
slagit nya rekord. Tack till er alla som visat 
oss förtroende att ta hand om sakerna som ni 
skänkt. Vi har förvaltat gåvorna och sett till 
så att de gett mervärde för många andra!

Jag träffar många som starkt känner för det 
som Hjärta till Hjärta gör. Det kan handla 

Tel. 013-14 52 21 www.magnusons.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


