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Det är onsdag kväll, den 2 mars, och jag har just pratat med 

ukrainska Anastasia , 25 år och gravid i tredje månaden. För fyra 

dagar sedan flydde hon Ukrainska Lviv där hon lämnat man, släk-

tingar och vänner. Sedan någon dag bor hon i ett flyktingcenter i 

Sighetu Marmatei, som HTLI stöttar, bara 800 meter från den 

Ukrainska gränsen. Här tillsammans med andra flyende kvinnor 

och barn i två fullpackade salar med 20 bäddar.  

– Vi var oförberedda på att det skulle bli krig och det är oerhört …  

Läs hela artikeln på HTLI:s hemssida. 

Gravida Anastasia flydde Ukraina 
HTLI HJÄLPER FLYKTINGAR VID UKRAINAS GRÄNS 

P4 Gävleborg som uppmärksammade den 3 

mars Hjälp Till Livs insamling för Ukrainas 

krigsoffer, genom en liveintervju med Anna-

Lena Gustafsson, HTLI.  

Lyssna till P4-intervju om Hjälp 

Till Livs Ukrainainsamling! 

Det är en otäck och skrämmande situ-
ation Ukraina kastats in i. Kriget har drab-
bat med kraft och miljoner kvinnor, barn 
och äldre är på flykt i ett Europa, som 
oroligt ser på vad som händer. Traumati-
serade och trötta människor lämnar det 
land som för bara några dagar sedan var 
normaliteten själv. Nu lever de i skräck, 
på flykt med hela sitt liv i en väska.  

Genom våra lokala medarbetare är HTLI 
på  plats i Sighetu Marmatei, vid gränsen 
mellan Rumänien och Ukraina. Ett nyupp-
rättat center tar emot flyktingar, där de 
får välbehövlig mat och sömn. Just nu 
köps även in förnödenheter till Ukrainare 
som är kvar i landet, men vars matförråd 
sinar. Var med och bidra du också!   

Vi glömmer inte heller lidandet från kri-
get i etiopiska Tigray. I ett flyktingläger i 
Sudan finns HTLI på plats för att hjälpa 
de som är extra utsatta. Du har möjlighet 
att bli fadder för någon ! Missade du 
vinternumret där vi fokuserade på HTLI:s 
insats för Tigray, kan du läsa det här.  

KRIG I EUROPA!  

Nu behöver vi hjälpa det 
ukrainska folket 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! 

Du är varmt välkommen till Hjälp 

till Liv Internationals årsmöte 28 

mars kl 18.00, i vår Secondhand-

butik på Granebov. 3 i Hudiksvall 

Skicka in din medlemsavgift!  

250 kr, märk ”medlemsavgift”. 

För inbetalningsvägar, se 

överst i brevet.  

I våra Secondhandbutiker i Hudiksvall och Dala-Järna är det med glädje vi kon-

staterar att pandemin släppt sitt hårdaste grepp och vi ser i fram emot en varm 

och solig vår, med många nya kunder! Genom att handla i våra butiker hjälper 

du både behövande, miljön och din egen plånbok! Följ med oss på våra Fa-

cebooksidor, där du kan se vad dom finns inne just nu!    

FORTSÄTT HANDLA SECONDHAND 
- Det hjälper både dig själv, miljön och andra!  

LADDA NER och tryck upp 

HTLI insamlingsannons 

och sätt upp i din närhet! 

https://www.htli.org.aidtrack.se/2022/03/03/htli-hjalper-vid-ukrainas-grans/
https://www.htli.org.aidtrack.se/2022/03/03/htli-hjalper-vid-ukrainas-grans/
https://sverigesradio.se/artikel/hjalp-till-liv-skapar-upprop-behovs-pengar-till-krigets-offer?fbclid=iwar2h-qf6ahdrpwbobawuinwfpjxlx-fe5dmbrfdxevi0hxqsnmxaxmpozn8
https://sverigesradio.se/artikel/hjalp-till-liv-skapar-upprop-behovs-pengar-till-krigets-offer?fbclid=iwar2h-qf6ahdrpwbobawuinwfpjxlx-fe5dmbrfdxevi0hxqsnmxaxmpozn8
https://www.htli.org.aidtrack.se/2022/03/03/htli-hjalper-vid-ukrainas-grans/
https://issuu.com/htlinf/docs/nf_2021-4_webb
https://www.facebook.com/HTLI.org
https://www.facebook.com/Hj%C3%A4lp-Till-Liv-Dala-J%C3%A4rna-103397821597302
https://www.canva.com/design/DAE6OkPubUA/10Juex8DP50-HeXx8EVW_w/view?utm_content=DAE6OkPubUA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE6OkPubUA/10Juex8DP50-HeXx8EVW_w/view?utm_content=DAE6OkPubUA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel


HjälpKrysset 
Skickas in till (senast 20 april 2022): 
 
Hjälp Till Liv International  
Granebovägen 3  
824 31 Hudiksvall 
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Mitt önskemål vid vinst (kryssa ett alt.) 
 
__ Boken ”Händelser på vägen”, Allan W. 
__ Presentkort 150 kr på  HTLI Secondhand 
__ Två trisslotter  

GRATTIS TILL VÅRA  
KRYSSVINNARE  
NyhetsForum  nr 4 
2021   

Britta Humble 
Hudiksvall 

Christer Törnros 
Iggesund 

Siv Ljus  
Hudiksvall 

Lars Sjögren  
Njutånger 
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