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Jag mötte våren redan i februari 
under en resa i Bulgarien. 
Väderleksprognosen siade om 
regnblandad snö och jag förberedde 
mig med stövlar och regnjacka. 
Men våren kom tidigt i Bulgarien 
och stövlarna behövde inte packas 
upp ur resväskan. Och resväskan då 
utgjordes endast av en kabinväska. 
Det går att resa med lätt packning!

Våren i februari gjorde det möjligt 
att njuta av en kopp kaffe i vårsolen 
och en glass därtill. Äppelträd 
började knoppas och fåglarna var 
i högform. En månad senare stod 
körsbärsträden i full blomning i 
Rumänien. Efter ett regn var alla 
bilar övertäckta med vita blomblad 
och det kändes som att gå på moln 
över den vita parkeringsplatsen.
Men i skrivande stund skrapar jag 
bilrutan efter ännu en kylig natt. 
Vart tog våren vägen? Kommer det 
ingen vår i år, undrar vi?

Vårtid i Japan är Sakuratid, 
körsbärsblomningens tid. Efter 
urgamla traditioner håller 
Sakuratiden fortfarande en 
stark påverkan i det moderna 
Japan. I städerna låter företagen 

avdela personal som förbereder 
Sakurafester för de anställda 
i parker utomhus. Det finns 
särskilda nyhetsrapporteringar om 
körsbärsblomningens utveckling. 
För den 27 april gällde: ”Fronten 
av körsbärsblomning har nu nått 
Sapporo på nordliga ön Hokkaido. 
I Hakodate startade blomningen 
den 24:e och nådde full blomning 
två dagar senare.” 
I Tokyo inträffade full blomning 
30 mars till 6 april. Blomningen 
påverkas av regn, temperatur och 
vindar vilket gör att Sakuratiden kan 
forceras, försenas eller kortas ner. 
Beräkningen för blomningsperioden 
bör användas på egen risk. Detta 
anges som ett särskilt observandum 
längst ner i blomningsprognosen.

Våren väcker både natur och 
människor till liv och fyller oss med 
förväntningar. Vårtiden på Hjärta 
till Hjärta står i färgsprakande och 
underbart doftande blomning. 
Det finns så mycket av glädje och 
förväntan i luften. Låt mig ge några 
exempel:
En korgflätande gubbe (i min egen 
ålder) frågade mig: 
”Anders, är det säkert att jag får 
fortsätta att fläta korgar och tjäna 
pengar? Kan jag lita på Dej?”
Jag svarade: 
– Du ska fortsätta fläta korgar och 
tjäna pengar. Du kan lita på mig 
och Hjärta till Hjärta. 
”Tack”, svarade mannen:
– Nu ska jag börja laga mina tänder. 
Hoppet tändes, det finns en framtid 
och nu kan förväntningarna växa. 
Med stolthet visade han familjens 
hus som redan hade fått nya 
isolerade fönster och en dörr. 

5 ungdomar i Lettland får nu 
ekonomiskt stöd av Hjärta till 
Hjärta för att gå yrkesgymnasium 
och skaffa sig bättre möjligheter 
till försörjning. Under 3 år bygger 
vi en framtid för dessa ungdomar 
som kommer från fattiga familjer. 
Utan vårt stöd skulle de aldrig haft 
möjlighet att utbilda sig och därmed 
skulle de vara dömda till ett liv i 
fattigdom, utanförskap och livslångt 
utnyttjande. 

Det är vår i luften på Hjärta till 
Hjärta. Det spirar förväntningar 
och löften om en ljusare framtid 
på många håll i våra projekt. Men 
precis som med prognosen för den 
japanska Sakurablomningen, så är 
vårt arbete beroende av gynnsamma 
förutsättningar för att slå ut i full 
blom och därefter leda till ett 
fruktbärande arbete. Vi är helt 
beroende av gåvor och stöd för att 
fortsätta vårt arbete. Och arbetet 
sker ”på egen risk”, det vill säga, vi 
har inga fonder eller garantier att 
förlita oss på.

Nyligen har vi firat 25-årsjubileum i 
detta ”riskprojekt” som heter Hjärta 
till Hjärta! Och vi planerar att 
fortsätta många år framöver därför 
att vi får så många gåvor och vi ser 
så många möjligheter. Det är vår i 
luften med löften, förväntningar 
och stora mål i sikte. Tack för Ert 
fortsatta stöd.

Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Jag mötte våren i februari

Biståndsorganisationen 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, Attorpsgatan 10, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollbankgiro: 900-7857 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • SWISH: 123 196 33 47
  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Anders Holmefur, Mikael Good, Hanna Andersson • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Mikael Good med flera • Omslagsbild: Skolbarn från Rumänien, Mikael Good
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Collect Hope en musikvideo till 
förmån för Team Roma-projektet
Julia Lindén som går tredje året på 
gymnasiet har länge känt medlidande 
med utsatta människor som tigger på våra 
gator och torg. Hon har närt en önskan 
om att få vara med och hjälpa dem på 
något sätt. Under tredje året på gymnasiet 
ska man göra ett gymnasieprojekt och Julia 
bestämde sig för att göra en musikvideo för 
att samla in pengar till fattiga människor 
från Rumänien och Bulgarien och på så vis 
vara med och förbättra levnadsvillkoren 
för några av dem med målsättning att de 
inte ska behöva lämna sina familjer och 
åka iväg för att tigga.

Under sitt sökande efter ett lämpligt 
ändamål att samla in pengar till fastnade 
Julia för Hjärta till Hjärtas Team Roma-
projekt. Hon har själv skrivit sången 

“Bringing Light Into The World” som 
hon framför i videon som du kan se 
på Hjärta till Hjärtas hemsida (www.
hearttoheart.se). Julias förhoppning är att 
kunna uppmana sina vänner och andra 
människor att ge en gåva till Team Roma-
projektet och på så sätt vara med och 
hjälpa våra medmänniskor i nöd.

Kampanjen Collect Hope har nu avslutats. 
Insamlingsmålet var satt till 5000 kronor 
och 7167 kronor kom in. Pengarna kommer 
att användas i Hjärta till Hjärtas Team 
Roma-projekt. Vi tackar Julia för hennes 
engagemang och hjärta för Europas romer 
och önskar henne lycka till i framtiden.

Text: Mikael Good. Foto: Privat

Du behövs på 
Hjärta till Hjärta!

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

Second Hand- butikerna.

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
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Fördelning av totalt bistånd 
januari till mars 2016
Det totala biståndet är summan 
av det ekonomiska och materiella 
biståndet.

Under det första kvartalet 
har vi kunnat se en fortsatt 
ökning jämfört med förra årets 
rekordsiffror och vi har framförallt 
kunnat öka insatserna i Albanien 
och Rumänien.

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt 
tack till Dig som ger ekonomiskt 
och materiellt stöd till Hjärta till 
Hjärta. Utan Ditt stöd skulle vår 
verksamhet inte vara möjlig.
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Tillsammans kan vi ge fattiga barn 
en framtid och ett hopp
Alla barn har rätt till utbildning, står det i FN:s barnkonvention. Utbildning ger verktyg som barn behöver för att 
själva påverka sina liv. Verktyg för att bryta sig ur den negativa fattigdomsspiral som förstärker sociala  
orättvisor och samhällsproblem. Problem som ofta går i arv mellan föräldrar och barn. 

Några av de 70 barn som får läxhjälp, stödundervisning och ett mål mat i ett romskt samhälle i Rumänien där Hjärta till Hjärta arbetar.

Utbildning är en viktig del av Hjärta till 
Hjärtas arbete. Undervisningen i de flesta 
av våra projektländer är gratis och de flesta 
barnen kan läsa, skriva och räkna. Men 
många av deras föräldrar är analfabeter 
och kan inte hjälpa barnen med deras läxor 
eller är så fattiga att de inte kan betala för 
skolmaterial eller barnens resor till och 
från skolan. I exempelvis Rumänien är 
läxor en viktig del av skolarbetet, barn 
som inte kan få hjälp med sina läxor av 
sina föräldrar riskerar att halka efter så 
mycket i skolan att de inte blir godkända 
och måste sluta. Ungdomar runt om i 
våra projektländer som behöver åka buss 
eller bo på internatskola riskerar att få 
sluta efter grundskolan för att deras fattiga 
föräldrar inte har råd att betala. Därför 
erbjuder vi läxhjälp och stödundervisning, 
vi ger busspeng till ungdomar så att de kan 
ta sig till och från gymnasiet och vi står 
för internatkostnaden för ungdomar som 
kommer från fattiga förhållanden. 

Vi har valt att inte enbart inrikta oss på 
barns utbildning. Vi tror att det är minst 
lika viktigt att barnens föräldrar och 
deras äldre syskon också får möjlighet att 
vidareutbilda sig. Därför anordnar vi kurser 

där de får lära sig räkna, skriva och läsa, vi 
anordnar starta eget kurser för att stimulera 
företagande och entreprenörskap, vi 
anordnar yrkesutbildningar där arbetslösa 
har fått lära sig ett hantverk eller ett yrke 
utbildningar som har lett till arbete efter 
diplomering. Vi anordnar även Andra 
Chansen utbildningar för unga vuxna som 
av olika skäl har slutat skolan i förtid. 

Vårt mål är att vi under 2016 ska kunna  
utöka utbildningsinsatserna i våra 
projektländer. För att nå det målet behöver 

vi din hjälp. Därför har vi dragit igång 
kampanjen Utbildning 2016. Pengarna 
som kommer in till kampanjen går till 
utbildninginsatser i Afghanistan, Albanien, 
Bulgarien, Lettland och Rumänien. 

Tillsammans kan vi vara med och se till 
så att fattiga barn och ungdomar får en 
framtid och ett hopp och kan bryta sig 
ur den ärvda fattigdom som hållit deras 
familjer fångna i generationer.

Text och foto: Mikael Good
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En utbildning ger verktyg som barn behöver för att kunna påverka 
sina liv och sin framtid i rätt riktning.
 
I Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien finns det mängder av barn som 
växer upp i fattiga familjer och som inte har någon möjlighet att själva bryta sig ur den  
fattigdomsspiral som deras familjer sitter fast i.
 
För att hjälpa barnen och ungdomarna att bryta sig loss vill vi utöka utbildningsinsatserna  
i våra projektländer.  För att kunna göra det behöver vi Din hjälp.
 

Sätt i Din gåva på Bankgiro 900-7857 eller SWISHA den till 
1231963347 märk betalningen med “Utbildning 2016”.  
Eller gör en kortbetalning på vår hemsida - www.hearttoheart.se
 

På hemsidan kan du även läsa mer om kampanjen “Utbildning 2016”

Alla barn har rätt till 
utbildning ♥
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Jubileumsfesten 
– Hjärtat 25 år!

Svetlana, Emilia och Yan Volkov från St Petersburg firade med 
oss. Yan berättade om Christmas Angel Tree.

Det var en glad och hjärtlig stämning 
bland de ca 200 deltagarna som slöt upp 
i Ryttargårdskyrkan i Linköping för att 
fira föreningens 25-årsjubileum den 23 
april. Ett tillfälle för gamla bekantskaper 
att träffas och också en chans för nya 
kontaktband att knytas. Medlemmar, 
givare, medarbetare och samarbetspartners 
möttes till en festlig kväll under ledning av 
Anders Holmefur och Hanna Andersson. 
Det bjöds på ett varierande program med 
bl a intervjuer, bildkavalkader, hälsningar 
och nedstamp i några av Hjärtat till 

Hjärtats viktiga projekt som fötts ur 
människors nöd och behov. 

Våra samarbetspartners Yan Volkov, 
Fängelsemissionen i Ryssland samt 
Valentin Preda från Stiftelsen för den 
sociala ekonomin (FDES) i Rumänien 
var våra internationella gäster som 
båda talade under kvällen. Den svenske 
volontären och projektansvarige Conny 
Bergqvist (CBR-projektet med det nya 
rehab-centret i Albanien) intervjuades 
också om sitt engagemang för människor 

med funktionsnedsättningar. Vi gjorde en 
del återblickar på de gångna 25 åren men 
fokus låg på nutiden och även framtiden.
– Jag vill inte titta bakåt, vi ska blicka 
framåt! var de avslutande orden från Hjärta 
till Hjärtas grundare Sixten Widerstedt 
och inledningen för nya 25 år. 

Text: Hanna Andersson

Foto: Mikael Good

Vill Du se fler bilder från dagen besök i så 
fall Hjärta till Hjärtas sida på Flickr: 
www.flickr.com/photos/hth1991

Vokalgruppen Vivo Vato från Liljeholmens folkhögskola
i Rimforsa bjöd på mycket proffsig musikalisk underhållning.
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Blommor planterade i korgar från Hjärta till Hjärtas
sociala korgföretag i Rumäninen lottades ut.

En av Hjärtats pionjärer, Ingegerd Åhman 
intervjuades under kvällen om sitt engagemang 

för Rumäniens fattiga.

Marie Öfverberg vinner en av kvällens rumänska korgar med godsaker sponsrade av
Norins ost och Brunneby musteri. Barbro Gustavsson delar ut vinsten.

Hjärta till Hjärtas grundare Sixten Widerstedt tillsammans med Anders Holmefur blickar framåt.Hanna Andersson lotsade oss genom jubileums-
festen tillsammans med Anders Holmefur.

Hjärta till Hjärtas rumänske samarbetspartner Valentin Preda (mitten) överlämnar en  
jubileumsgåva till Hjärta till Hjärta.
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Vad kan jag egentligen göra?
Hösten 2016 begav jag mig, en 17-årig tjej som går andra året på Folkungaskolans musikgymnasium i 
Linköping och som siktar mot att läsa till lärare efter gymnasiet, iväg på en väldigt spännande och känslosam 
resa. Måndagen den 26:e oktober åkte jag tillsammans med ett mycket härligt gäng till Rumänien och 
huvudstaden Bukarest. Detta kom att bli en resa att minnas för resten av mitt liv.

Att sammanfatta den här resan och berätta 
klart och tydligt vad jag såg och vad jag 
kände är väldigt svårt. För samtidigt som 
jag upplevde allt detta absurt, snurrade 
tankarna i huvudet och jag visste inte 
vad jag skulle känna. Jag var glad över att 
bo i Sverige och ha det så bra, men jag 
var också ledsen och arg för hur romerna 
hade det. Samtidigt kom tankar upp på 
hur jag ska kunna gå tillbaka och leva mitt 
vanliga liv i lilla Rimforsa efter att sett allt 
detta. Funderingar började komma på om 
jag kanske ska hoppa av skolan och stanna 
här i Rumänien och hjälpa till... eller vad 
ska jag egentligen göra?

Vid flera tillfällen nere i Rumänien hade 
jag svårt att förstå mig på människorna, 
och med det menar jag inte språket, utan 
hur de tänkte och kände. Hur vill de ha 
hjälp, eller vill de ha den? Alla människor 
är olika, men på något sätt var det så tydligt 
här. För en dag hälsade vi på en man som 
så många andra lever på sitt odlande 
och i hans fall var det paprikaodling. 
En lång stund stod vi och pratade med 
mannen och han uttryckte sin förfäran 
över hur han hade det och ville att vi 
skulle förstå vad han lever för liv... vilket 
vi bortskämda svenskar aldrig riktigt kan 
göra. När vi senare skulle ge oss av så gav 
han oss ett gäng av hans paprikor, vi blev 

såklart mycket tacksamma och ville visa 
det genom att ge honom pengar. Men det 
ville han verkligen inte ha, det var inte 
den svenska jantelagen där, nej, han ville 
absolut inte ha våra pengar. 

Sedan vid flera andra tillfällen när vi 
kom till olika byar med romer så stötte 
vi på människor som kom fram till oss 
och verkligen bad om våra pengar. Dessa 
människor hade inget jobb, inte mycket 
till odling och gick som mannen innan 
omkring och berättade för oss vilket 
elände de levde i. Men till skillnad från 
mannen jag nämnde innan så ville de här 
människorna verkligen ha våra pengar. 
Jag vill också berätta om en liten tjej som 
jag träffade första dagen i byn Pauleasca, 
hon kommer alltid finnas med i mina 
böner. Hon var sju år gammal och bodde 
i den byn som såg ut som en sophög. Den 
lilla tjejen kunde inte engelska och jag 
kunde inte rumänska så att kommunicera 
via ord fanns ingen möjlighet till att göra. 
Men på något sätt fick vi ändå kontakt 
med varandra. Jag kände ett starkt band 
till henne och jag tror det var ömsesidigt. 
Jag vill veta vad jag kan göra för att hjälpa 
denna härliga tjej?

Lösningen är inte självklar, men inte är 
den att lämna sitt hem och istället sitta på 

gator och tigga pengar. Du som individ 
vill väl inte att människor ska leva på detta 
viset och tro att de inte förtjänar någonting 
bättre? En väg till förändring är Hjärta till 
Hjärtas arbete nere i Rumänien. Tack 
vare dem får vuxna arbete och tjänar egna 
pengar som de kan dela med sin familj 
och barnen får samtidigt gå i skolan, 
vilket är en så bra början. Det jag vet 
säkert är att vi alla måste hjälpas åt för att 
få en förändring, se till att de får ett bättre 
liv och det gör vi genom att ta kontakt 
med det bästa vi har, hjälporganisationer, 
tillsammans kan vi göra skillnad.

Text: Linnéa Gustavzohn

Följ med på 
våra resor

Se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta  
når fram! Möt familjer, barn och äldre 
som på olika sätt får stöd. Under fliken 
biståndsländer på hemsidan kan du läsa 

mer om våra resor till Albanien,  
Lettland och Rumänien.  

På hemsidan kommer vi fortlöpande att 
lägga upp information om kommande 

resor och hur du bokar en plats.

www.hjartatillhjarta.se
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Barnhem blir familjehem i Albanien
I Albanien reformeras socialvården för att möjliggöra familjehemsplaceringar av barn i utsatta situationer. 
Våra medarbetare på barnhemmet Barnens Hus har under många år arbetat för att det ska bli möjligt 
att familjehemsplacera barnen.

Hjärta till Hjärta arbetar i Buzau
Dokumentärserien Vi kallas tiggare med Alexandra Pascalidou har rört 
upp många känslor hos tittarna och det är många som engagerat sig 
och vill vara med och hjälpa de utsatta EU-medborgarna från Buzau i 
Rumänien som tigger i Borås.

Nu är det verklighet och barnen från 
barnhemmet bor nu i mindre familjer 
med ca 8-10 barn i varje. Hemmet liknar 
ett storfamiljshushåll med en ”mamma” 
och en ”pappa”. Varje individ blir sedd 
och uppmärksammas på ett bättre 
sätt. Barnen lär sig bättre hur en familj 
fungerar, hur man tar hand om ett hem, 
hur man relaterar till varandra, hur man 

hushållar med pengar etc. Det är viktiga 
lärdomar för framtiden när barnen blir 
vuxna och ska bilda egna familjer. Goda 
referensramar behövs. Förutom trygghet, 
kärlek och värme står också utbildning i 
fokus samt att de får hjälp att bearbeta det 
de tidigare har varit med om.

Behoven är stora och myndigheterna 

När programserien spelades in i höstas 
arbetade inte några hjälporganisationer i 
Buzau. Men i början av året startade den 
ideella föreningen Choice For Children  
från Borås och biståndsorganisationen 
Hjärta till Hjärta ett arbete bland utsatta 
EU-medborgare i Buzau. Tillsammans 
arbetar vi för att skapa en långtgående 
förändring i Buzau med omnejd. Vi stödjer 
ett After School-projekt med läxläsning 

och skollunch för 30 barn. Vi planerar att 
erbjuda stödundervisning till ungdomar 
så att de ska få grundskolekompetens och 
en möjlighet att läsa vidare på gymnasium 
och yrkesskolor.

Vi projekterar även jobbskapande insatser 
inom olika yrkesområden bland annat 
produkter av ull för att öka försörjningsmöj-
ligheterna för utsatta EU-medborgare från 

Så här skrev Alexandra på Twitter när hon fick 
reda på att vi startat upp ett arbete i Buzau

Buzau. Vi diskuterar ett mer omfattande 
projekt för bättre bostäder och infrastruktur 
i de romska bosättningarna tillsammans 
med kommunen i Buzau. Tillsammans 
med Vision For All (VFA) har vi varit 
med och sett till att 650 personer i Buzau 
fått synundersökning och glasögon till en 
kostnad av motsvarande 10 kronor.

Text: Anders Holmefur

vädjar till vår samarbetspartner Bethesda 
att ta emot fler barn. På detta sätt är det 
möjligt. Just nu söker Bethesda – House 
of Grace fler ”föräldrar” för att kunna ta 
emot fler och för att varje familj ska kunna 
bli något mindre. Vi är glada över att vi nu 
ser den här öppningen i Albanien.

Text: Hanna Andersson. Foto: Dana Molla

Stöd arbetet  
i Rumänien

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till
1231963347 
märk gåvan med 

”Team Roma”

Stöd arbetet  
i Albanien

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till
1231963347 
märk gåvan med 
”Barnens Hus”
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Catalin Vlad tog juryn 
med storm
Redan som 15-åring drömde Catalin Vlad 
om att vara med i en talangtävling på TV. 
Nästan 15 år senare gick hans dröm i 
uppfyllelse när han steg på scenen i Talang 
Rumänien (Romanii au talent) med sin 
gitarr och framförde stycket Carmina 
Burana (O Fortuna) av Carl Orff.

1997 kom en ensam och övergiven 11-
årig kille som hette Catalin Vlad till barn-
hemmet Casa Blanca som Hjärta till Hjärta 
drev i Bukarest. På barnhemmet hittade 
han en sliten gitarr som han började spela 
på. Personalen på barnhemmet upptäckte 
att Catalin hade talang utöver det vanliga 
och han fick snart en bättre gitarr som han 
kunde öva på. Redan som 12-åring hade 
Catalin bestämt sig för att han skulle bli 
klassisk gitarrist när han blev stor och han 
tog varje chans han fick till att öva.

Catalin har förvaltat sin talang väl och har 
genom åren studerat vid olika musikskolor 
och har nyligen tagit examen i klassisk 
gitarr på universitetet i Bukarest. Idag är 

Catalin 30 år och arbetar som musiklärare 
och på fritiden spelar han gitarr i bandet 
Trupa The Jacks. Catalin ville inte berätta 
för någon att han skulle vara med i Talang 
Rumänien, inte ens hans gravida hustru 
Andra visste om att han skulle medverka 
i programmet.

När han intervjuades innan framträdandet 
var har övertygad om att han skulle lyckas 
vinna både juryns och publikens gillande. 
Men juryn och publiken inte bara gillade 
hans framförande, de blev helt hänförda 
av hans vackra, gripande och kraftfulla 
gitarrspelande, Catalin gjorde stor succé 
och juryn och publiken var märkbart 
tagna av hans framträdande och han fick 
stående ovationer. Andi Moisescu som 
satt i juryn sa.
- Du kom in och spelade som en orkan och 
gjorde så att vi helt tappade andan.
Vi gratulerar Catalin Vlad till framgången 
och önskar honom lycka till i resten av 
tävlingen!

Text: Mikael Good. Foto: Privat

Öppettider för Hjärta till Hjärta Second Hand 
Linköping • Attorpsgatan 10 • Tel: 013-12 46 11
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04
Tisd 15-18 • fred 10-13  
Sista lördagen i varje månad 10-13 

Katrineholm • Infart från Västra Fredsgatan 
vid Katrineholms Hyrmaskiner 
Tel: 0720-61 92 90
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

Högtidsgåva eller 
minnesgåva via 
hemsidan
Kanske har Du en vän som fyller 
år eller en annan som Du vill hedra 
minnet av? Då kan Du via vår 
hemsida www.hearttoheart.se enkelt 
ge en högtidsgåva eller minnesgåva 
med kort. Du väljer själv om Du vill 
skriva ut bladet eller om Du vill att 
vi ska skicka det någonstans åt Dig. 
Det finns åtta olika motiv att välja 
på. Väl inne på hemsidan hittar Du 
de olika projekten under fliken ”Stöd 
oss” och underrubriken ”Ge en gåva”. 
Välkommen att prova, redan idag!

Information till  
givare med ett eller 
flera åtaganden 
Tillhör Du dem som brukar få avier  
till ett specifikt projekt för Ditt mån-
atliga eller kvartalsvisa givande med 
tidningen? Var lugn. Av administrativa 
skäl kommer Du framöver att få dem 
i ett separat utskick månaden efter att 
Hjärtat landar hos Dig. Nu närmast 
under juni månad. 

Information 
och nyheter
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Låt din sista  
vilja skapa nya 
möjligheter
Ingen av oss vill egentligen tänka på 
att livet kommer att ta slut en dag. Vi 
vill inte lämna familj, släkt eller andra 
människor som betyder mycket för oss. 
Av den anledningen kan det vara svårt 
att tänka på att skriva ett testamente som 
berättar för dem vi lämnar efter oss hur vi 
vill att våra tillgångar ska fördelas.

Väljer Du att testamentera till Hjärta 
till Hjärta kan Du känna dig trygg med 
att Din sista vilja lever vidare och att 
Dina pengar får vara med och skapa nya 
möjligheter för Dina medmänniskor. Ditt 
testamente gör det möjligt för oss att bistå 
utsatta människor i våra projektländer. 
Du kan välja att testamentera delar eller 
alla Dina tillgångar till Hjärta till Hjärta. 
Vi har fem Second Hand-butiker och 
kan ta hand om Ditt dödsbo och lösöre. 
Sakerna säljs sedan i våra Second Hand-
butiker eller skickas som bistånd till våra 
projektländer. 

Hjärta till Hjärta har tagit fram en broschyr 
med namnet “Låt din sista vilja skapa nya 
möjligheter”. I Broschyren som Du kan 
ladda ned i PDF-format på vår hemsida 
eller beställa på info@hearttoheart.se kan 
Du läsa mer om varför Du bör skriva 
ett testamente och hur Du gör för att 
testamentera till oss.

För mer information om testamenten och 
donationer kontakta Anders Holmefur 
på: anders@hearttoheart.se

Hjärta till Hjärtas årsmöte
Runt 120 personer samlades i 
Ryttargårdskyrkan den 23 april för att hålla 
föreningens årsmöte. Efter inledningsord 
av Jörgen Ljung tog de sedvanliga 
förhandlingarna vid. Willy Svahn valdes 
till mötets ordförande och till sekreterare 
Lennart Schilling. Anders Holmefur och 
Jörgen Ljung tog de församlade genom det 
gångna årets verksamhet och förvaltning. 

Jörgen Ljung omvaldes som ledamot för 
två år samt till ordförande för förening och 
styrelse för ett år. Ledamöter som valdes 
om för två år var Hans Askenteg och Åke 
Berglund samt för ett år Carina Eriksson. 
Gunnel Borg och Birgitta Ranada 
lämnade båda sina styrelseuppdrag. Till 
ny ledamot i styrelsen valdes Daniel 
Råsberg för två år. Daniel är till vardags 
projektledare för Evangeliska Frikyrkans 
arbete på Balkan. Lena Bergvin Lundqvist 
valdes till ny suppleant för två år. Hon 
arbetar som affärsenhetschef på Saab AB. 
Till auktoriserad revisor valdes Anders 
Löthgren, PwC (omval ett år) och Torvald 
Engvall omvaldes till förtroendevald 
revisor. Christina Andersson avslutade sitt 
uppdrag som suppleant för förtroendevald 
revisor och Lennart Schilling valdes till 
att ersätta henne. Jan Byrmo, Ann-Marie 
Waldau och Anton Sandtröm valdes om 
som valberedare. 

De tre som valde att lämna sina uppdrag 
avtackades för sitt trogna engagemang med 
en träplakett av Kanevad. Utöver val av 
ledamöter beslutades också om ändringar 
av föreningen Biståndsorganisationen 
Hjärtat till Hjärtas stadgar. 

Text: Hanna Andersson. Foto: Mikael Good

Vi finns på Instagram:
@_hearttoheart_

Hjärta till Hjärtas grundare Karin och Sixten 
Widerstedt var med på det 25 årsmötet

Hjärta till Hjärtas ordförande Jörgen Ljung flankerad av mötets ordförande Willy Swahn 
och sekreterare Lennart Schilling

Hjärta till Hjärtas Styrelse
2015-2016

Ordförande: 
Jörgen Ljung

Vice ordförande: 
Hans Askenteg

Ledamöter:
Carina Eriksson
Magnus Eriksson
Daniel Råsberg
Annika Widerstedt
Åke Berglund

Suppleanter:
Inger-Johanne Hjalmarson
Lena Bergvin Lundqvist 

Hedersledamot:
Sixten Widerstedt



Vid senaste årsmötet i april 2016 noterades 
att Hjärta till Hjärta fördubblat sina 
insamlingar på knappt två år och är nu 
över 6 miljoner kronor. Omsättningen 
i våra Second Hand-butiker har på ett år 
ökat med 22% och butiken i Linköping 
med 40%. Antalet medlemmar är nu över 
1000 personer och volontärernas samlade 
insatser motsvarar drygt 17 helårstjänster. 
Med en lönekostnad på motsvarande 
20.000 kronor i månaden blir värdet drygt 
6 miljoner kronor. 

Med dessa beräkningar inser ni alla att när 
vi uttalade ett TACK till alla för det gångna 
året vid årsmötet så är det både av glädje och 
med stor ödmjukhet. Utan alla era insatser 
och bidrag skulle Hjärta till Hjärta inte vara 
en biståndsorganisation. Har du gett en gåva, 
jobbat som volontär, anställd eller som annan 
slags medarbetare så är din insats värdefull 
för vårt arbete. Ditt arbete och bidrag är 
grunden för att vi skall kunna hjälpa andra. 
Att det sedan finns ett värde att få bidra och 
få mening i sin tillvaro ger ett extra plus. 
Second Hand blir ett win-winkoncept. Alla 
tjänar på att vara med. Det är styrelsens 
uppfattning att ditt bidrag gör skillnad.

timme som till exempel volontär eller att 
ha en arbetsplats att gå till. Det är att se 
sin nästa och bry sig, att visa solidaritet och 
medmänsklig omsorg.

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

Rapporten om barnen på Casa Blanca 
beskriver ännu tydligare hur ansvarfulla 
och omtänksamma givare gjort skillnad 
för dessa barn. Nu är de vuxna och åren i 
familjehemmen har bidragit till ett bättre 
liv för dem. Alla barnen från Lettland som 
fick komma till svenska hem har fått en 
unik chans i livet. Funktionshindrade i 
Albanien mår bättre tack vare våra insatser. 
Yan Volkov från Christmas Angel Tree 
berättade vid jubileumsfesten om barnen 
vars föräldrar sitter i fängelser i Ryssland. 
Barnens glädje är stor över att få träffa sin 
mamma eller pappa, tack vare ett stöd från 
Hjärta till Hjärta.

Jag har en dröm att en dag skall romska 
barn i Rumänien kunna göra sin läxa i ett 
hem som har både el och vatten. Att det 
skall finnas mat så att de inte får lägga 
sig hungriga och att minst en förälder 
skall kunna visa upp sitt lönekuvert med 
en inkomst som räcker till hela och rena 
kläder. Det du gör med din insats i Hjärta 
till Hjärta är att drömmen blir verklighet. 
TACK för att du finns med i vårt arbete, 
tillsammans kan vi göra skillnad för andra. 
Detta är mer än bara en gåva, en arbetad 

Ännu ett år med Hjärta till Hjärta

Följ oss på Facebook där kan du ta del av mer nyheter 
om vår verksamhet: www.facebook.com/hearttoheart.se


