
TACK för julgåvan!

Återvinningscentralerna ger ett 
stort inflöde till Hjärta till Hjärta!

Stöd till Albaniens jordbävningsoffer
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Hjärtat
Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 

någon!



Ledaren!
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Efter snart ett halvår 
som direktor för 
Hjärta till Hjärta, 
börjar jag bli varm i 
kläderna. Ändå inser 
jag att det tar tid att 
verkligen lära känna 

en organisation; historiken, kulturen 
och dess väv av relationer och samband. 

Lite förenklat kan man säga att 
mitt uppdrag är att värna arvet efter 
grundarna Sixten och Karin Widerstedt 
samtidigt som jag ska verka för att vi 
är relevanta i vår samtid. Inte minst 
bör vi försöka förstå vår särart, vår 
position och roll i framtiden. Det 
är en delikat balansgång som berör 
många dimensioner och i detta 
nu pågår en intern dialog om hur 
vi uppfattar oss själva, hur andra 
uppfattar oss och vilka vi vill vara. 

Ur ett andligt perspektiv ställer vi oss 
också frågan vad Gud vill att vi ska vara. 

Denna process kommer att 
mynna ut i ett idéprogram som vi 
introducerar på årsmötet den 25 april. 

Jag menar att Hjärtat, som vi kallar 
oss i dagligtal, har en stark lokal och 
regional förankring. I vår omedelbara 
närhet är vi kända och uppskattade. 
På riksnivå är vi mindre välkända. I 
samband med flyktingvågen och EU-
migranternas intåg för några år sedan 
fick Hjärtat plötsligt möjlighet att 
verka på den rikstäckande arenan. 

Vi hade en organisatorisk kompetens 
och förståelse för de komplexa frågorna 
om migration och tiggeri, och den 
kompetensen efterfrågades av både 
myndigheter och civilsamhället. Vår 
röst hördes i samhällsdebatten och 
stödet för organisationen växte snabbt 
på alla områden. Sedan inträffade olika 
händelser som påverkade oss negativt 
och vi försvann från rampljuset. 

Efter några svåra år med en rad 
omställningar kan jag med glädje 
meddela att vi har vänt den negativa 
trenden. Tack till alla er som troget 

De stora frågorna i  
den mindre organisationen

Mikael Joumé
Direktor

och på olika sätt har burit Hjärta till 
Hjärta under dessa år. Ni är ryggraden 
i vårt gemensamma uppdrag!  

Sett över en längre tidsperiod går 
det att hävda att uppgången och 
tillbakagången var ett tillfälligt undantag. 
Idag är vi tillbaka på en mer ursprunglig 
nivå där vi nog trivs allra bäst! 
Vi är den lite mindre organisationen 
som i samverkan med andra aktörer 
adresserar de stora frågorna om 
mänskliga rättigheter och kampen mot 
fattigdom, orättvisor, diskriminering 
och utanförskap.  

På hemmaplan drömmer jag om 
att vi ska vara ett ”socialt företag i 
östgötsk världsklass”. Det kan bli 
verklighet om den statliga utredningen 
idéburen välfärd omsätts i praktisk 
handling vilket i så fall leder till nya 
och fördjupade samverkansformer 
mellan offentlig och idéburen sektor. 

Vi vill ha den där lokalregionala 
relationen till människor i 
vår närhet såväl som till våra 
partnerorganisationer i Östeuropa 
och på Balkan. Om jag skalar bort alla 
strategiska begrepp skulle jag uttrycka 
det såhär: Vi vill vara och göra precis 
det som vårt namn talar om - från 
Hjärta till Hjärta! 

Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235,  
Attorpsgatan 10, 581 12 Linköping 

 Telefon: 013-12 46 11  
 

90-bankgiro: 900-7857 • SWISH: 900 78 57  
E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se 

 
Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se 

Personuppgiftshantering: personuppgifter@hearttoheart.se
  

Ansvarig utgivare: Mikael Joumé 
Grafisk form: Hjärta till Hjärta  

Foto: Hjärta till Hjärta och samarbetspartner

Hjärta till Hjärta är ett socialt företag, 
främst med arbetet i våra Second Hand 
butiker. Ett socialt företag blir en aktör 
med människor i centrum. 

Det är med stor glädje vi kunnat notera 
att det i en statlig utredning nyligen 
(Idéburen välfärd SOU2019:56) skrivs i 
inledningen: 
”Idéburna organisationer fyller viktiga 
roller i samhället. Att engagera sig i 
en organisation ger individer mening, 
gemenskap och en kraft för sin egen 
frigörelse”. 

Organisationer med en tydlig 
värdegrund och ett ideellt syfte har 
visat att detta har skapar ett mervärde 
i samhället, som offentlig verksamhet 
eller privata företag inte kan fylla.

Samhället behöver vårt engagemang 
och i utredningen framgår att vi 
som idéburen organisation behövs i 
samarbete med det övriga samhället 
för att bygga upp en stark välfärd. 
Detta är något som vi på Hjärta till 
Hjärta alltid varit medveten om och 
vill fortsätta i samma riktning.

Idéburen 
välfärd

Det är med stor glädje vi kunnat 
notera att det i en statlig utredning 
skrivs i inledningen ”Idéburna 
organisationer fyller viktiga roller i 
samhället.
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Tack för 
julgåvan!

Många av de familjer vi arbetar med 
har inte möjlighet att göra det här lilla 
extra inför den stora helg som julen 
är. Där kunde vi tack vare goda givare 
tillsammans med våra partner ge en 
guldkant på tillvaron också för dessa 
barn och familjer. Vi låter er här få del 
av några av de brev och bilder vi fått 
från elever på Balvi skolan, förskolan i 
Kristantinova och Baby House i Tukums.

Tack för pengarna vi fick till julen!
För dessa köpte vi olika presenter, spel och 
godis, choklad, mandariner, julkalendrar, 
pepparkakor, etcetera. Barnen var mycket 
glada över att få gåvor från svenska 
jultomten. 
Tack igen för ert samarbete, vänskap och 
förståelse! Må Gud stå vid er sida och alltid 
hjälpa er som gör bra saker! 
Stort tack från barnen, föräldrarna och mig!
Med vänlig hälsning  /Jadviga                                                                                

Hej, kära vänner!

Tack för julgåvan 2019. Er hjälp för människor 

i nöd här i Lettland är stor. Detta är ett kort 

hälsning om Ilona och även Ligas livsförändringar.

Tack från många andra familjer som ni hjälper och 

ger dem hopp och ett bättre liv.

 Med stor kärlek

 Dana och Bill

Vår julinsamling skänkte glädje till 
många i Lettland, både familjer, barn 
skolor och andra instutisioner. 

Tillsammans gör vi 
skillnad i Rumänien

Sedan sommaren 2014 har 
Hjärta till Hjärta samarbetat 
med en lokal organisation med 
verksamhet i Pauleascadalen 
(belägen norr om staden Pitesti 
i Rumänien). Första gången vi 
besökte området fick vi vända om 
då vägen var helt översvämmad. 

Nu har vi tillsammans med teamet 
i Pauleasca sett en utveckling där 
barn både från romska familjer 
och från rumänska familjer 
får hjälp med läxläsning. 

Stöd till särskilt utsatta
Det sociala arbetet med stöd till 

särskilt utsatta individer och hjälp så 
att elever kan fortsätta på gymnasiet 
är några delar i arbetet. Under det 
senaste året har ett nytt center börjat 
att växa fram. Hela tiden är det stöd 

Barnen i skolan i Buzau är 
stolta och glada över att få 
möjlighet att gå i skolan. 
Genom samverkan kan 
Hjärta till Hjärta ge stöd  i 
skolarbetet med läxhjälp.

Barn både från romska familjer 
och från rumänska familjer får 
hjälp med läxläsning. 

till barnens utveckling, att fullfölja 
skolan, få en aktiv fritid och ge hjälp 
till självhjälp viktiga delar i arbetet.

Det finns hopp
Flera av teamets medlemmar 

som finns med idag, har sin 
bakgrund i kriminalitet och 
utsatthet. Idag är de vuxna män 
och kvinnor med egna familjer 
som blivit ett starkt vittnesbörd 
om att förändring är möjlig. 

Tillsammans kan vi som 
biståndsorganisation få vara med 
och skapa det goda exemplet.

Svenska gåvogivare tillsammans 
med lokala aktörer i samverkan gör 
vi skillnad. Barnen är framtiden 
och det är där vi vill vara med för 
att ge stöd och uppmuntran.

Foto: Hjärta till Hjärta
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Redan 2005 tog Conny tog kontakt 
med Hjärta till Hjärta för att finna 
en väg till samarbete i Östeuropa och 
Balkan. Hjärta till Hjärta hade då fått 
kontakt med en församling i staden 
Laç i Norra Albanien som uttryckte 
att man hade stora behov av hjälp i 
arbete bland funktionsnedsatta. 

Det började med hembesök, där 
många var undangömda i hemmen 
för att ingen skulle se deras tillstånd. 
Conny gick runt och knackade dörr 
och samtidigt gick ryktet före om 
att Conny och församlingen kunde 
hjälpa dessa barn och vuxna. 

Idag finns det ett rehabcenter, 
som Hjärta till hjärta varit med 
och byggt upp, dit människorna 
kommer för att få träning och 
hjälp. Där har Conny jobbat med 
undervisning för att  träna upp och 
visa sjukgymnastikassistenterna 
på bra träningsprogram. 

Ett nytt steg 
Under åren har det vuxit fram 
en längtan hos både Conny och 
Margareta att kunna ge mer tid åt 
det man brinner tillsammans för. 
Nu tar man ett nytt steg och lämnar 
Linköping för att bli heltidsarbetare 
under fyra, sju-veckors perioder i 
Shkoder. 

För sju år sedan kom Margareta 

med till ett läger som ordnades för 
funktionsnedsatta. Där hittade hon en 
tydlig roll som lärare då det handlar om 
att jobba med de som har talsvårighet 
eller andra funktionsnedsättningar. 
Hon mötte flera barn som hade 
svårt att tala. Vi ser att alla barn med 
funktionsvariation inte alltid kan 
börja i den albanska skolan, berättar 
Margareta. Sedan några år tillbaka 
har vi också börjat att översätta 
kommunikationssystemet INPRINT till 
albanska och försöker introducera detta 
till autistiska barn och till andra med 
tal- eller kommunikationssvårigheter. 

I staden Fushe Arrez finns ännu 
ett center sedan två år tillbaka 
och där jobbar man också med 
sjukgymnastik mot funktionsnedsatta.

Ställs utanför samhället
Albaniens funktionsnedsatta, berättar 

Margareta, är en grupp människor 
som oftast ställs utanför samhället. 
Föräldrarna tror ibland att det är ett 
direkt straff från Gud när de får ett 
funktionsnedsatt barn. Margareta betonar 
att den tjänst de går in i handlar om 
att förmedla att alla barn och vuxna 
har ett stort värde i Guds ögon. 

Rehabcentrat som byggts växer 
och utvecklas hela tiden, senast med 
skolundervisning. Där får också 
många hjälp med social träning. 
Man är inte längre en grupp som 

står utanför – nu är man inkluderade 
när man kommer till centret.

I staden Fushe Arrez finns ännu ett 
center sedan två år tillbaka och där jobbar 
de tillsammans med en församling med 
sjukgymnastik för funktionsnedsatta. I 
samarbete med församlingen ska man där 
starta ett gym med träningsutrustning 
som skickats från Sverige.
Margareta och Conny vill nu jobba 
tillsammans med församlingen för att 
bygga relationer och nå fram med träning 
av funktionsnedsatta och även visa på 
evangeliet.  

Ett diakonalt fokus
I detta arbete skulle det också 

kunna växa fram ett större ekumeniskt 
arbete med ett diakonalt fokus. 
Sjukvårdskliniken i församlingen i 
Shkoder kommer att bli en bas för 
arbetet framöver. Där ser också Conny 
möjligheten att stärka samarbetet med 
stadens sjukhuset i utbildningsinsatser. 
De kommer också att stötta 
centren i Lac och Fushe Arrez.

För både Conny och Margareta 
spelar den kristna tron en stor roll. De 
beskriver uppdraget som en kallelse 
som följt dem. Därför är det inte 
svårt att bryta upp från tryggheten i 
Linköping och ge sin tid och sitt liv för 
funktionsnedsatta människor i Albanien.

Albaniens folk finns 
nära vårt hjärta!

Det finns en kallelse som har 
följt mig sedan studietiden, 
berättar Conny Bergqvist, 
fysioterapeut, som tillsammans 
med hustrun Margareta lämnar 
Sverige för att ge en del av sin 
tid för att stötta människor med 
funktionsnedsättning i Albanien.

Foto: Conny Bergqvist

Lasse Ottosson
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I Staden Lac, cirka 30 km från 
epicentrum drabbades uppskattningsvis 
6 000 människor av jordbävningen. 
Mirakulöst nog finns det inga rapporter 
om dödsfall här, men de materiella 
skadorna blev omfattande. 

I Lac arbetar Hjärta till Hjärtas 
partnerorganisation Qendra ”Fara 
Miresie”, som betyder Ett frö av 
godhet. På centret som normalt tar 
emot människor med olika typer av 
funktionsvariationer, inrättades snabbt 
en uppsamlingsplats för dem som 
förlorat sina hem eller vars hem fått 
så svåra skador att det var farligt att 
vistas i dem. Den första natten och flera 
efterföljande nätter sov människor på 
golvet i centret eller på marken utanför. 

Matpaket, tält och filtar
Qendra ”Fara Miresie” mobiliserade 
snabbt sin personal och ett antal 
volontärer som tillsammans med sociala 

myndigheter började dela ut matpaket, 
tält och filtar till flera hundra personer. 
På dagtid fungerade centret som en 
matsal där det serverades varm mat. I tio 
dagar arbetade man i princip dygnet runt 
med att bistå nödställda människor.  

I december besökte premiärministern 
Lac. Tillsammans med hälsoministern 
framställdes en förfrågan om stadens 
akutsjukhus kunde inrätta sin verksamhet 
i centrets lokaler, detta då skalven 
orsakat svåra skador på den ordinarie 
sjukhusbyggnaden som troligen 
måste rivas och återuppbyggas. 

I skrivande stund fungerar centret nu 
som stadens enda akutmottagning och på 
ganska begränsade ytor rör sig läkare och 
sjukvårdspersonal mellan trånga rader av 
sjukhussängar och ett litet laboratorium. 
Här utförs enklare medicinska åtgärder, 
diagnoser ställs och recept skrivs ut. 
Svårare fall remitteras till sjukhus i 
grannstäderna. 

Stöd på plats till 
jordbävningsoffren

Tidigt på morgonen den 26 november 2019 drabbades 
Albanien av den starkaste jordbävningen på decennier.  
14 900 människor blev bostadslösa och 51 personer dog.  

Utanför byggnaden står en rad gamla och i princip uttjänade ambulanser.

Mikael Joumé
Direktor

Utdelning av matpaket och andra 
förnödenheter tillsammans med de sociala 
myndigheterna. 
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Fördjupad samverkan
Vid ett möte med tjänstemän från 
regionledningen, motsvarande Sveriges 
regioner, framställdes önskemål om 
fördjupad samverkan. 

Hjärta till Hjärta arbetar nu med 
frågan om hur vi kan bistå med 
sjukvårdsutrustning, kunskapsutbyte 
och/eller andra resurser. 

Dialog om fördjupad samverkan 
pågår också med borgmästaren i Lac, 
primärt om hur utsatta familjer kan få 
olika typer av stöd över längre tid.

Många utmaningar 
Sedan början av 1990-talet har 
Albanien utvecklats från ett isolerat 
och fattigt land, styrt av en stalinistisk 
kommunistregim, till en nation med 
öppen ekonomi och medlemskap i 
försvarsalliansen Nato, men landet är 
fortfarande fattigt och präglat av en 
omfattande korruption. Det finns stora 
behov av reformer. 

Hjärta till Hjärta kommer att 
fortsätta samarbetet med Qendra ”Fara 
Miresie”med ett gemensamt fokus på 
barn/ungdom med funktionsvariationer 
och logopedi, men vi strävar också efter 
att bredda insatserna till att omfatta fler 
dimensioner av fattigdomsbekämpning. 
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Vi är en biståndsorganisation 
som arbetar i Östeuropa och på 
Balkan. Vårt hjärta slår för barns 
rätt till utbildning och för värdiga 
levnadsförhållanden för människor 
med funktionsvariationer. 

I samverkan med lokala 
partnerorganisationer bekämpar 
vi fattigdom, diskriminering 
och ojämlikhet med ett 
särskilt fokus på Europas mest 
utsatta minoritet: romer. 

I Sverige arbetar vi med socialt 
företagande och cirkulärekonomi 
genom våra second hand-butiker. 

Här återanvänder vi skänkta 
varor som antingen säljs eller 
går på export för ytterligare 
återbruk i våra biståndsländer.

Tillsammans med dig blir vår 
röst och våra hjärtslag starkare!  

Under 2019 har vi kunnat se 
prov på samarbete då vi nu delar 
på ansvar att stödja arbetet i 
Paulesca i Rumänien.

SAM Hjälpen i Huskvarna har gått 
in som partner med Somebody Cares 
och tillsammans har vi kunnat säkra 
en stark fortsättning i deras projekt. 

Detta är praktiskt biståndsarbete, 
där vi tillsammans tar ansvar för olika 
former av stöd till våra partners i 
Rumänien. På detta sätt kan vi stödja 
varandra, lära av olika erfarenheter 
och visa på vikten av öppenhet och 
transparent syn på insatser och bistånd.

Vi tror på samarbete 
och öppenhet!

Hjärta till Hjärta 
inbjuder till årsmöte
25 april i Ryttargårdskyrkan

Kaffe/Te serveras mellan samlingarna!

kl 16.00

Vi delar vad Hjärta till Hjärta gör i Sverige men 
framförallt vad som sker i våra programländer. 
Kvällens inspirationssamling är öppen för alla!

kl 18.00 

Det blir en kväll 
av inspiration, 
framåtblickande, 
sång och musik!

Välkommen till 
föreningens årsmöte 
som inleds med 
förhandlingar!

Medlemskap!

Som medlem i föreningen får du: 

•  vårt nyhetsbrev 4 gånger om året. 
•  10 % rabatt i alla våra second   
 hand-butiker. NYHET!
• särskilda inbjudningar till 
 VIP- kvällar, föreläsningar och   
 event. Nästa VIP-kväll den   
 26 mars kl 19.00
• en reell möjlighet att påverka   
 Hjärta till Hjärtas verksamhet   
 genom att göra din röst hörd på   
 årsmötet den 25 april och   
 vid andra sammankomster. 

Hjärtat

Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 

någon!

Under 2019 har vi kunnat samla in över 
100 000 kronor. Vilket resultat!!!  Vi är 
mycket glada över alla som lämnar ett 
bidrag till vårt arbete på detta sätt. 
Vi vet att det är allt färre som har 
kontanter på sig idag och därför skulle 
man kunna tro att tiden med sparbössor 
är slut. Nej, det verkar inte så. 

Vi vill här rikta ETT STORT TACK 
till alla butiker som upplåter en plats för 
en insamlingsbössa! Ni hjälper oss i vårt 
arbete. 
Ett stort tack till alla er som lägger i 
pengar i våra bössor. Ingen kan inte 
hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

I drygt 50 butiker och affärer finns 
det en sparbössa utställd där 
butikens kunder kan ge en gåva 
till arbetet i östra Europa. 

Insamlingsbössor 
ute i butiker!

Nu kan du köpa 
presentkort för en god 

sak i våra butiker!

Nu kan du köpa 
presentkort för en god 

sak i våra butiker!
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Hjärta till Hjärta har under 
många år samarbetat med 
aktörer inom ”återvinning” 
och det som förr kallades 
för ”sopstationer”. Idag är 
det återvinningscentraler 
där vi nu kan samarbeta för 
att minska på avfall och öka 
återanvändningen av det vi 
som medborgare inte behöver. 

I Linköping har ett nytt 
samarbetsavtal upprättats med 
Tekniskaverken. Vi ser redan 
efter några månader att detta 
fungerar på ett mycket bra 
sätt, säger Pether Metander.

Som tidigare går det 
att lämna sina varor i 
våra butiker eller ringa 
och beställa hämtning.

Återvinningscentralerna 
ger ett stort inflöde!
Hjärta till Hjärta är 
en av aktörerna som 
hämtar varor från 
återvinningscentralerna  
som drivs av 
Linköpings kommun.

Pether Metander, driftschef på Hjärta till Hjärta är nöjd 
med det ökade inflödet från återvinningscentralerna 
Gärstad, Malmen och Ullstämma.

En ny biståndssändning 
lämnar Linköping

Bengt och  Daniel lastar 
bland mycket annat 15 
nya barnvagnar  som 
skickas till våra samar-
betspartners i Rumänien. 
Barnvagnarna är skänkta 
som som bistånd av 
ReiRei AB, Linköping. 
TACK!
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Stöd arbetet 
i Albanien!

Din gåva gör skillnad!  
BG 900-7857 SWISH 900-78 57 

Välgörenhetskonsert

Carl Samuelsson - Kontrabas
Magdalena Brännström - Trombon
Max Junstrand - Trummor
Alicia Lindberg - Sång 
Vilhelm Enroth - Tenorsaxofon 
Armin Mir - Gitarr

Ryttargårdskyrkan, Linköping 
Söndagen den 1 mars 18.00

Musikgruppen Evas resa från 
Lunnevads musikskola kommer 
att bjuda på en jazz-resa genom 
tiden, där kvinnliga jazz-musiker/
kompositörer, står i fokus.

Allt överskott går oavkortat till Team Roma-projektet!

Fritt inträde! Insamling till Hjärtas biståndsarbete!

Ryttargårdskyrkans Brassband
Elever från Lunnevads folkhögskola

Mikael Joumé, sång och kvällens värd

Team Roma: projekt After School

Håll dig uppdaterad!
Följ vårt biståndsarbete på: 

Följ våra butiker på: 

26 mars kl 19.00

Anmälan till receptionen  
senast 23 mars, 013-12 46 11
Det går bra att bli medlem i samband med 
kvällen och få rabatt på inträdet!

ETT TESTAMENTE är något av 
det finaste som finns. Genom att 
skriva testamente bestämmer du 
och ingen annan vad som ska 
ske med din kvarlåtenskap. 

Om du väljer att testamentera 
till Hjärta till Hjärta lovar vi att 
förvalta din gåva så att både du 
och vi kan känna oss stolta.
Kontakta Jörgen Ljung

VIP-kväll för 
medlemmar!

@hearttoheart.se

hjartatillhjarta_linkoping

@h2hsecondhand


