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Kära vänner givar
e till Hjärta till Hjärta

Stort tack från vå
ra hjärtan för de

n hjälp 

vi har fått från 
er. Jag har häls

oproblem. 

Jag har därför i
nget jobb och dål

igt med 

pengar. Jag har 
opererats två gån

ger och 

hoppades att allt
 skulle bli bra. T

yvärr 

sa doktorn att de
t fortfarande int

e blivit 

bra. Jag skickad
es till en ny und

ersökning 

som kostade 70 Euro. Jag blev des
perat 

och tänkte: “var 
ska jag få dessa 

pengar 

ifrån!” Plötsligt fanns pen
garna på mitt 

konto! Jag kunde
 inte hålla tillbak

a 

tårarna. Tack Gud som hjälper oss geno
m 

er. Tack, jag önskar e
r allt gott!

/Aiga - familjestöd Lettland

till Hjärta till Hjärtas givare
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581 12 Linköping

Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 
någon
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Hjärtat
Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

Julkampanj:



Varma hjärtan kan åstadkomma så mycket
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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 • 90-bankgiro: 900-7857 • SWISH: 123 196 33 47

  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se Personuppgiftshantering: personuppgifter@hearttoheart.se
 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Hanna Andersson, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  

Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl • Omslagsbild: Systrar som fått julhälsningar & klappar från fängslad förälder - foto: Christmas Angel Tree, Ryssland

Iförra nyhetsbrevet Hjärtat berättade vi om 
den nya satsningen uppe i bergen, i Fushe-

Arres i norra Albanien. Sjukgymastmottag-

Albanien: Projekt i behov av hjälp 

SWISHA en gåva till 123 196 3347
eller skänk via BG 900-7857  
märk gåvan ”CBR”. Tack. 

ningen är nu igång. Det är 35 per-
soner som regelbundet får hjälp. De 
två sjukgymnastassistenterna Mire-
lla och Fredi, är jätteglada över att 
ha detta jobb och sjukgymnasten 
Maria som handleder dem säger att 
de gör ett mycket bra jobb. Verk-
samheten drivs i kyrkans lokaler 
och man har en vision om att kun-
na starta ett gym både för kvinnor 
och män. De har redan fått utrust-

ning från Sverige men saknar fortfarande en 
del för att kunna starta. Inför vintern behöver 
man också inskaffa en värmekälla i lokalen 

Efter 5 år på biståndsorganisationen Hjär-
ta till Hjärta lämnade Anders Holmefur 
tjänsten som direktor i somras men har under 
hösten haft ansvar för biståndsfrågorna. Vi 
ställde några frågor inför avslutningen.

Vilka är Dina starkaste intryck av dessa 
fem år? 
- En fantastisk energi och kreativitet från alla 
medarbetare. Tänk att så många varma hjärtan 
kan åstadkomma så mycket. Varje dag har fyllts 
av mirakel och ständigt förvånas och inspireras 
jag av detta. Att få jobba i en så varm miljö är 
en förmån.

Vad är det som inspirerar?
- Alla givares stora generositet. Jag sitter ibland 
med insamlingslistorna och blir så otroligt tack-
sam över hur människor låter hjärtat vara med 
när man skänker stora och regelbundna gåvor. 

Jag har ofta kontakt med våra 
biståndspartners och berättar för 
dem hur deras behov uppmärk-
sammas av generösa givare.

Några konkreta händelser 
som Du minns under dessa 
år?
-En stor händelse var öppnin-
gen av den nya Second Hand-
butiken i Linköping. Vi byggde 
en dubbelt så stor butik för att 
möta det stora kundtrycket och 
öppningsdagen blev en fantastisk 
succé. Samtidigt var det långa 

köer till inlämningen och telefonerna gick 
varma när man beställde hämtning. I Second 
Hand jobbar vi med två kundbegrepp, kunden 
som vill skänka grejer och kunden som vill 
fynda. Det är vardagsmirakel både när jag 
ser den överfyllda kundparkeringen och ful-
lastade bilar som lämnar in skänkta varor.  

Vid ett tillfälle ringde en trogen Hjärta till 
Hjärta-veteran som ville skänka sitt finsnickeri 
eftersom de skulle flytta till en servicelägenhet. 
Strax därpå satt jag med några biståndsarbetare 
i Rumänien och lyssnade till deras visioner och 
drömmar för framtiden:
“Jag är utbildad möbelsnickare och vill starta 
en lärlingsutbildning och möbelproduktion här 
i byn. Men vi saknar utrustning…”
Vid sådana tillfällen känner jag en ödmjuk 
tacksamhet att kunna koppla gåvorna till pre-
cis rätt behov. Vår grundare Sixten Widerstedt 

har myntat uttrycket ”Överraskad av Guds 
plan”, något som jag verkligen instämmer i. 

Vad är hemligheten och drivkraften 
med Hjärta till Hjärta?
-En delaktighet där alla kan vara med och 
jobba och bidra på olika sätt. Att vara volontär 
på Hjärtat har blivit en livsstil som för många 
är omistlig. Man vill vara med och förändra 
världen genom Hjärta till Hjärta. För några år 
sedan ringde en för mig okänd kvinna och ville 
presentera en idé till att hjälpa de nykomna tig-
garna. Det blev startskottet till ”Knappenkam-
panjen” som på kort tid samlade in mer än 1 
miljon kronor. Hjärta till Hjärta har många 
sådana godhjärtade och generösa vänner som 
vill bidra med både idéer, arbete och pengar.
Med min bakgrund som pastor och försam-
lingsarbetare så tycker jag om den varma ar-
betsmiljön på Hjärtat som ger utrymme för alla 
sorters medarbetare. Hjärta till Hjärta är som 
en vardagskyrka i bästa mening. En medar-
betare med annan trosåskådning kramade om 
mig och sa: 
“Du är den bästa människa jag har träffat i 
hela mitt liv!”
Den djupa samhörigheten som vi känner för 
varandra är det som ger mening till mitt liv! 
Och det är i den inriktningen Hjärta till Hjär-
ta lever vidare.
 
- Det är med så mycket glädje och värme jag nu 
avslutar min anställning men jag kommer helt 
säkert att fortsätta som volontär. Vi ses!

eftersom vintern är mycket kall uppe i bergen 
och det kan komma myckt snö. 
Just nu är behövet att samla in pengar som 
stöd för att ge lön till Mirella och Fredi och 
vi vill hjälpa dem med utrustning för att 
utveckla arbetet. Vill Du vara med?

“Man blir ödmjukt tacksam när gåvor kopplas till rätt behov”, säger 
Anders Holmefur i texten nedan.Snickeriutrustningen från generös Hjärta 
till Hjärta-vän kom i rätt tid till rätt plats i Rmänien.

 Bearbetning: Hanna Andersson foto: Somebody Cares

Bearbetning: Anders Holmefur
foto: Conny Bergqvist & Margareta Ideskär



Christmas Angel Tree är projektet som ar-
betar för att barn och fängslade föräldrar 
– ja hela familjer – ska kunna återupprät-
tas. Trasiga relationer får en möjlighet att 
helas genom ett avstamp i julklappar och 
julhälsningar. I år siktar organisationen på 
att 24-25 000 barn kommer inkluderas. 
Verochka är ett av alla dessa barn.

Varje år får tusentals barn känna en strim-
ma hopp och få en mer dräglig jul och 

många familjer återförenas och försonas. Pro-
grammet omfattar ca 3 500 volontärer  som 
engagerar sig runt om i Ryssland i anslutning 
till 92 fängelser. När man ser, känner sorgen 
och smärtan då barn separeras från sina föräl-
drar är det inte svårt att bli volontär eller att 
stödja projektet på annat sätt. Läs berättelsen 

nedan som en volontär i programmet skickat 
till oss:
”Verochka (Vera) är 6 år gammal. Hon bor på 
ett barnhem. För 3 år sedan besökte vi henne 
för första gången inom ramen för Christmas 
Angel Tree. Hon skulle fylla år på tisdagen. Vi 
gav henne en present. Hon tog den och fly-
dde sin väg. Efter en stund lät föreståndaren 
oss träffa och umgås med ett annat barn vars 
mamma sitter i samma fängelse som Veras 
mamma. Barnet skulle få skriva en hälsning 
till sin mamma. Det fick Vera reda på. Så hon 
vågade möta oss med till slut. 

Känsloladdat på flera plan
Var tredje månad tar jag med Verochka till 
hennes mamma på fängelset. Men jag kom-
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Ryssland: Funna & återvunna relationer  
•	 JULKAMPANJ	•	JULKAMPANJ	•	JULKAMPANJ	•	JULKAMPANJ	•

Verochka och hennes fängslade mamma kunde tack vare givare till julkampanjen och Christmas Angel Tree återförenas och Verochka 
få en julklapp från mamma. 

I	 Albanien,	 Bulgarien,	 Lettland,	 Rumänien	 &	 Ryssland	 drömmer	
utsatta,	fattiga	barn	&	familjer	om	ett	riktigt	julfirande.	Hjälp	oss	
att	förverkliga	deras	drömmar.		Låt	oss	tillsammans	tända	ett	hopp	
i	deras	liv.	Låt	oss	tillsammans	se	till	att	julen	2018	blir	ett	minne	
för	livet.	
Din	gåva	blir	till	julklappar,	julfiranden	&	förnödenheter	som	barn	&	
familjer	behöver	i	juletid*.

Ge	barnen	en	riktig	jul!

Skänk	Din	julgåva	via	SWISH	123	196	33	47	eller	ge	via	90-bankgiro	
900-7857	märk	gåvan	med	“Jul	2018”.	Tack	för	Din	gåva.

 

*	ev.	överskott	i	kampanjen	tillfaller	utbildningsinsatser

mer aldrig glömma 
deras första möte. Vi 
hade redan kommit 
in i besöksrummet. 30 
minuter senare kom 
flickans mamma. Hon 
omfamnade sin dotter 
och grät tyst i tre tim-
mar… 
När jag nuförtiden, träffar Vera brukar hon 
rusa mot mig: ”Min mormor, du kom!” 
Ja, jag är nu en extramormor och jag är väl-
digt glad för det!
Under de här åren har Veras mamma börjat 
gå på gudstjänster och tro på Gud. Två av 
hennes äldsta barn spelade faktiskt i fotbolls-
VM i somras! Gud försörjer och upprätthåller 
barnen genom moderns böner. Vi tror att 
Veras mamma inom en snar framtid kommer 
att återvända och återförenas med sina barn i 
frihet. De kommer att märka hur förändrad 
hon är.”

Bidra genom årets julkampanj
När Du ger en gåva till Hjärta till Hjär-
tas julkampanj är du med och bidrar till att 
barn och föräldrar kan försonas, att barn och 
föräldrar kan läka sår. Att barn får uppleva 
en riktig jul med klappar och hälsningar från 
sina  fängslade förldrar. En gåva till julkam-
panjen gör det också möjligt för barn och 
familjer i Lettland, Rumänien, Bulgarien och 
Rumänien att kanske för första gången få en 
julklapp, att få känna hopp och lite julstämn-
ing där fattigdom och utsatthet är vardag. 
Tack för din gåva. Du gör skillnad.

översättning & bearbetning: Hanna Andersson 
foto: Christmas Angel Tree
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Lokala samarbeten är mycket viktiga för 
Hjärta till Hjärta. Hjärta till Hjärta har 

förmånen att få samarbeta med Linköpings 
FC i samband med LFC Night. Linköpings 
Arena fylldes av flera hundra fotbollsspelande 
tjejer från klubbar runt om i länet som för 
några timmar fick möjligheten att träna med 
LFCs A-lag. Det är en del av LFCs fadder-

Team Roma: Nytt After School-projekt

I september startade ett nytt läxhjälpspro-
gram i byn Tanca med 19 tredjeklassare 

inom utbildningsgrenen i Team Roma. De 
samlas två eftermiddagar i veckan. Bella är 
en av de romska barnen som har sex sys-
kon, hon har gått igenom många svårighet-
er. Hennes bror dog i somras, hennes far är 
nästan alltid utomlands för att söka försör-
jning. Bella och hennes syster måste hjälpa 
mamman med hushållssysslor och ibland 
ta jobb hos någon granne för mat eller en 
liten slant till familjens försörjning. Då är 
det inte enkelt att hinna med skolarbete 
och läxor.

“Vi var glada att vi kunde ge Bella 
och hennes vän Denisa skolväskor 
med skolmaterial”, berättar Florin. 
Vår önskan är att kunna stödja och 
uppmuntra dessa barn under det 
kommande skolåret.
 
After School Pauleasca
I After School-projektet i Pauleasca 
ha Somebody Cares den här termi-
nen utökat tiden för varje årskurs 
med tre timmar per vecka. De extra 

timmarna ägnas åt engelska, pyssel, sång, 
läsning, experiment och man jobbar myck-
et med samarbetsövningar genom olika le-
kar och uppgifter inomhus och utomhus. 

program för att fotbollen bland 
tjejer ska fortsätta blomstra. 
Hjärta till Hjärta fanns på plats 
och samlade in begagnade kläder 
och fotbollsrelaterade saker till 
fotbollsprojektet Hosanna FC. i 
Bulgarien. På bilden ser ni ett gäng 
glada tjejer som skänkte saker till 
oss. Precis som LFC också gjort. 
Tankar och planer på utökade 
spännande samarbeten finns. 
“Det är viktigt att även vi kan 

vara med och stödja utsatta barn i andra 
länder”, säger Peter Green, marknadsansvarig 
för LFC.

Följ med & upplev Lettland!
Välkommen med på en unik resa. En resa 
där du får chansen att se att hjälpen be-
hövs och kommer fram. Möta människor 
och deras vardag - familjer och studenter 
som får del av hjälpen, möta samarbet-
spartners som gör arbetet möjligt och 
uppleva Lettland på ett nära, gripande 
och annorlunda sätt. 
Vi planerar för följande resor under 2019 
med reseledare Vivi-Ann Ahlström.
7-13 april 
15-21 september

För mer information och intresseanmälan: 
vivi-ann@hearttoheart.se
Välkommen med!

 
 
 
 
 
Studie- & inspirationsresa till 
Rumänien
Följ med  till Rumänien och möt fascin-
erande människor och miljöer. Vi besöker 
projekt för fattiga äldre, vi inspireras av 
utbildningsinsatser för romska barn och 
intressant utvecklingsprojekt. Resan sker 
under vecka 8, 2019 med reseledare 
Jörgen Ljung. 
Nästa studieresa därefter kommer att 
genomföras i september. 
 
För mer information och intresseanmälan: 
info@hearttoheart.se 
Välkommen med!

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

MÅNDAG-FREDAG 10.00-18.00
LÖRDAG 9.30-15.00
SÖNDAG 11.00-15.00

LFC & Hjärta till Hjärta 


