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Ge till Hannas och få
tillbaka på skatten
Skatteverket har beslutat att
Hannas Hjälpverksamhet är
godkänd gåvomottagare.
Om du lämnar ditt personnummer
till vår kassör kan du få upp till
1 500 kronor i skattereduktion för
gåvor som du har gett till oss och
andra godkända gåvomottagare.

Utegångsförbud mars-juli
Det senaste halvåret har varit annorlunda i Sri Lanka så väl som i
övriga världen på grund av coronapandemin. Barnhemmet har ändå
klarat sig bra alla har varit och är friska. Skolorna stängdes 12 mars
och det blev utegångsförbud 20 mars.
I augusti öppnade skolorna igen. På nästa sida läser du mer om hur
Elim klarat sig under nedstängningen.

Digitalt i coronatider
Coronapandemin har medfört att
Margareta Gustafsson med flera
inte kan besöka Sri Lanka som
tidigare år. Men det kommuniceras flitigt via mejl, telefon och
Skype.
Trots allt ser vi framåt med
tillförsikt. Verksamheten i Sri
Lanka fungerar bra och
personalen arbetar för att barnen
på Elim ska få en bra vistelse
även i dessa tider.
Styrelsen har under en tid arbetat
för att göra det enklare och
förmånligare för dig som givare.
PlusGiro: 901222-0
Swish: 1239012220
www.hannashjalpverksamhet.se
Facebook: Hannashjälpverksamhet

Nu är det klart att du kan få
skattereduktion för gåvor till
Hannas, se separat artikel. Svara
också gärna på enkäten om
autogiro.
Jag har sagt det många gånger
tidigare men säger det igen, tack
för vad ni gör, detta gör vi
tillsammans.
Per Magnusson
Ordförande Hannas
Hjälpverksamhet

Skattereduktionen gäller dig som
skänker 2 000 – 6 000 kronor
under ett år och minst 200 kronor
per gång. För 2020 räknas gåvor
till Hannas hjälpverksamhet från
den 3 september.
- Skriv ditt personnummer när du
gör din inbetalning, det är enklast.
Du kan även ringa mig på 070-329
72 75, säger kassör Claes Kjörk.
Vi hanterar personuppgifter enligt
GDPR.

Autogiro
Styrelsen har fått frågan om autogiro
för gåvor och bidrag till Hannas
hjälpverksamhet. Vi har undersökt
hur man ordnar detta.
Autogiro innebär en startkostnad, en
årskostnad och en mindre avgift för
varje transaktion. Dessutom måste vi
föra ett register över givare samt
utföra löpande registervård.
Därför vill vi veta hur stort intresset
är för detta innan vi drar igång.
Är du intresserad? Anmäl dig på
info@hannashjalpverksamhet.se

Flera barnhem stängda
Många barnhem i Jaffna stängdes och alla barn skickades
hem i våras. Eller rättare sagt ut. Elim har fortsatt sin
verksamhet som vanligt.

Hemskola för pojkarna.

Testund på verandan.

- Vi är mycket tacksamma att Elimbarnen fick stanna och
barnhemmet fick fortsätta som vanligt. Många av barnen har inte
något riktigt hem att komma till. Men inga nya barn har kommit
under denna tid, så många står på kö för att få komma, berättar
Margareta Gustafsson.
Lärarna har skickat material till vår föreståndare som kopierat åt
barnen. De har fått hjälp av personalen så de kunnat göra sina
uppgifter. Ibland har de även fått undervisning via webben.
Hamstrad mat räckte tre månader
I förra nyhetsbrevet berättade vi att folk hamstrade mat. På Elim
räckte ris, mjölkpulver och andra varor under tiden som utegångsförbudet gällde. Varje vecka kom en bonde till grinden med
grönsaker.
- Det fanns så mycket mat att barnhemmet kunde dela med sig till
några fattiga familjer i närheten.
Margareta berättar att nu fungerar det mesta. Barnen går till skolan varje
dag, de är väldigt glada att få gå dit igen. De äldre barnen har mycket prov
den här tiden och de som går sista året i grundskolan har examensprov i
december.

Äntligen på väg till
skolan!
Efter fem månader med
stängda skolor och delvis
utegångsförbud, går nu
barnen till skolan varje dag.

Renoveringar på Elims children’s home

Konsert med mening

Renoveringar av förskolan och badrum till stora pojkarna som
påbörjades i februari stod helt stilla under många månader, men när
utegångsförbudet upphörde sattes arbetet igång igen så nu står det
klart nytt och fräscht.

Söndagen den 15 november
kl. 17, anordnas en välgörenhetskonsert till förmån för
Hannas Hjälpverksamhet.
Konserten hålls i
Mariestads Pingstkyrka. Alla
medverkande uppträder gratis
och det är inget inträde.
Däremot kommer det att tas
upp en frivillig insamling där
allt går till Hannas.
Bandet som spelar heter
Funkens Grund, kommer från
Mariestad och spelar en
blandning av Motown, funk,
soul och klassiska partylåtar.
Eftersom vi tar in ett
begränsat antal besökare så
kommer konserten även att
live-sändas via pingstkyrkans
Youtubekanal
www.youtube.com/
mariestadpingst och
Facebooksida facebook.com/
mariestadpingst.
Ta chansen att ”gå på
konsert” och lyssna på bra,
svängig musik även om du inte
kan vara med på plats.

Skoluniformen på
De äldre pojkarna uppställda i
det nyrenoverade badrummet.
På Facebook finns en film från
förskolans nyrenoverade lokaler:
facebook.com/hannashjalpverksamhet.se

Nytt från styrelsen
Det är fler förändringar i styrelsen efter
årsmötet i Laxå.
Lilian Johansson

Efter en tids sjukdom har vår sekreterare Lilian
Johansson lämnat oss. Hon fanns med i styrelsen i
20 år. Den kraft och energi som hon la ner har
starkt bidragit till att göra verksamheten till vad
den är idag. Saknaden är stor, jag kan bara tacka
för den tid vi fick tillsammans.

Gunnel Klerfors

Gunnel kom med i styrelsen 1996 och har varit en
stöttepelare under många år.
När Gunnel avtackades på årsmötet fick hon en
krukväxt, en höstglöd och det tycker jag
symboliserar Gunnel idag, kanske inte så ung
längre men med en inre glöd och energi som
värmer och smittar av sig. Tack för det arbete du
lagt ner på verksamheten, som ledamot och som
styrelseordförande.
Per Magnusson

Nya i Styrelsen:

Frida Berg
Jag heter Frida Berg och bor i Älvängen strax norr om
Göteborg. Min familj består av make Elias, döttrarna
Adeline och Lydia, två ensamkommande flyktingbarn
Ali och Morteza, hunden Teddy och sköldpaddan
Frasse. Jag arbetar som barnmorska och på min fritid
är jag bland annat engagerad i Smyrnakyrkan
Älvängens internationella arbete.
Jag fick vetskap om Hannas Hjälpverksamhet via
Gunnel Klerfors, som i sin tur presenterade mig för
Anita. 2013 åkte jag och Elias och hälsade på Anita i
Sri Lanka. Vi blev mycket imponerande av hennes
historier och barnhemmet. Där och då fick jag ett
hjärta för organisationen.

Arne Silfver
Hannas hjälpverksamhet har funnits med i mina
föräldrars hem allt sedan starten 1969, då Hanna
Larsson kom hem till oss efter en gudstjänst i

dåvarande Filadelfiaförsamlingen i Töreboda. Hon
berättade om arbetet som skulle startas. Min mor
började sticka och sy barnkläder och min far
understödde på annat vis. De stöttade sedan Hannas
hjälpverksamhet så länge de levde.
Därför känns det som en stor förmån att 50 år senare
få gå in i arbetet. Min förhoppning är att vara med och
arbeta och inspirera för Hannas hjälpverksamhet på ett
positivt sätt. Om möjlighet ges hoppas jag få se arbetet
på plats i Sri Lanka.
Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag
arbetat inom pingströrelsen som pastor och församlingsföreståndare, främst i Jämtland, Blekinge och
Skåne. Några år innan jag gick i pension körde jag taxi
och färdtjänst i Stockholms län.
Som pensionärer flyttade vi till Slätte, Töreboda för
att komma närmare våra barn och barnbarn. Mokyrkan
i Hova har på senare år blivit vårt andliga hem. Min
familj består av hustrun Eleonor och tillsammans har vi
fyra barn och åtta barnbarn.

