
Stort tack för alla extra 

gåvor för 2020 
 

Stort tack för alla extra gåvor som 
kom in före årsskiftet och som 
gjorde att vi klarade insamlings-
budgeten, trots att de regelbundna 
kollekterna minskat när kyrkorna är 
stängda. 
 
Situationen i Etiopien kommer även 
under 2021 att vara extra besvärlig. 
Alla medel vi kan bidra med kommer 
till god användning och stöttar 
många utsatta.  
 
 

Vi vädjar därför om 
fortsatta rika gåvor för det 
viktiga arbetet i Etiopien 

 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren är på väg här i Sverige och snön 
smälter undan och ger plats för spirande 
liv. Såhär i fastan går vi också mot påskens 
budskap, från död till liv. Samtidigt väntar 
vi på vaccineringarna så att vi kan börja 
leva mer normalt och träffas och umgås 
igen.  

 ************************** 
I detta nyhetsbrev får du några glimtar från 
arbetet som stöds via HBE och som bidrar 
till att hjälpa barn och unga i Etiopien. 
 

Här finner du också: 

 Tack för alla gåvor 2020 

 Årsmöte 2021 

 Tenaestelin – Må hälsan vara med dig! 
 

                                                         Styrelsen 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 
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Tack alla fantastiska givare för insamlingen 2020! 

Covid-19-pandemin var och är en stor utmaning för var och en liksom hela världen. Under 

hösten började vi i styrelsen att bli bekymrade över att mycket mindre bidrag kom in till HBE. 

Anledningen var ju självklart att neddragningarna i samhället som helhet gjorde att 

mötesplatserna där medel samlades in upphörde. Det handlade både om gudstjänster men 

också andra sammanhang som välgörenhetskonserter, loppis, insamlingsaftnar, försäljningar, 

second hand-butiker mm.  

I ett sista försök att minska underskottet för de insamlade medlen vädjade vi om extra gåvor i 

det senaste nyhetsbrevet (nr 3, 2020).  

Och vad hände…..?  

Jo………  

 Gåvorna från privatpersoner ökade markant. 

 Gåvorna från församlingar och föreningar ökade också trots att bidragen från de vanliga 

givarna minskade. Detta beror på att fler församlingar bidrog och att vi fick en stor gåva 

från Uppsala. 

 HBE uppmärksammades vid flera högtidsdagar och begravningar. 

 Olika välgörenhetsaktiviteter till förmån för HBE har kunnat genomföras trots att man inte 

kunnat samla människor, t ex, försäljning av konstalmanacka, coronamössor, 

sömnadsalster av olika slag och återvinning av cyklar. 

 Utgifterna minskade till rekordlåg nivå, eftersom alla möten har hållits digitalt, men också 

för att vi 2020 tyvärr inte kunde få besök från Etiopien. Sammanlagt uppgick de 

administrativa kostnaderna till 0,9 % av intäkterna. 

Totalt sett samlade vi in mer pengar än vad vi hade i budget. Vi kunde därför skicka över 

600 000 kronor till WSG/BS och 10 000 kr till HCE. 

(Mer detaljer finns i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen som 

presenteras vid årsmötet.) 
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För dig som vill besöka 

Etiopien och arbetet som vi 

stöder: 

 

Nästa resa i HBEs regi 

skjuts upp till hösten 

2021 pga pandemin 
 
Mer information kommer på 

HBEs hemsida och i kommande 

nyhetsbrev.  

 

Reseledare blir Lars Hjorth.  

 

Styrelsen för HBE 
Kontakta oss gärna! 

 
Ordförande: Johan Rappmann 
e-post: j.rappmann@telia.com 
 
Vice ordförande: Eva Forssell-
Aronsson 
e-post: efa777@gmail.com 
 
Sekreterare: Svante Annerhult 
e-post: svante.annerhult@gmail.com 
 
Kassör: Stig Lundgren 
e-post: mister.stig2@gmail.com 
 
Ledamot: Kersti Karlsson 
e-post: kersti80@gmail.com 
 
Ledamot: Lars Hjort 
e-post: lars.hjort55@gmail.com 
 
Ersättare: Eva Nordin 
e-post: egnordin@gmail.com 
 
Ersättare: Lars Martin Lund 
e-post: lamaursviken@gmail.com 

 

 

Årsmöte för HBE 2021 
Lördagen den 20 mars kl. 10.00 

 
Mötet genomförs digitalt  

Kallelse och handingar skickas ut separat 
 

Efter årsmötet, kl 11.00, kommer Gizachew Ayka Albe från 
WSG/BS att berätta om deras verksamhet och om 

situationen i Etiopien 

mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com
mailto:svante.annerhult@gmail.com
mailto:mister.stig2@gmail.com
mailto:kersti80@gmail.com
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Tenaestelin – Må hälsan vara med dig! 

”Tenaestelin”! Det fina hälsningsordet på amharinja. Och namnet på ett medlemsblad för 

den Svensk-Etiopiska föreningen, som kommer ut två gånger per år. I december-numret 

hade de en presentation av HBE och gatubarnsarbetet i Etiopien. Vi tackar för det, och vill 

gärna presentera den föreningen också. Både svenskar och etiopier som bor i Sverige är 

med och får genom tidningen en god inblick i Etiopiens utveckling.  

 

Efter andra världskriget begärde 

Etiopiens regering att Sverige skulle 

skicka experter av olika slag till att 

bygga upp landet. Det gjorde att både 

skola och sjukvård, post och 

lagväsende m.m. har fått hjälp från 

Sverige. Greve Carl Gustaf von Rosen 

var t.ex. med när Etiopiens flygvapen i 

Debre Zeit, 6 mil söder om Addis, 

byggdes upp, och där bodde många 

av svenskarna, som nu är aktiva i 

denna förening. Några av dem har 

också systematiserat landets både 

flora och fauna. Föreningens vice ordf. 

Håkan Pohlstrand, som har anordnat 

många djur- och naturresor till landet 

har nyligen gett ut boken ”Ethiopia´s 

Wildlife Treasures”, en mycket vacker 

bok. Hans far var konservator i 

Etiopien under många år, så Håkan har växt upp där.  

 

Den nye ambassadören i Etiopien sedan september 2020 heter Hans Henric Lundquist och 

kommer från Örnsköldsvik. Hans senaste arbete var i Sudan, och han berättar att Sverige 

tillsammans med EU samarbetar med Afrikanska Unionen för att utarbeta en coronastrategi 

för att hantera Covid-19 i Afrika. 

 

”Etiopien finns kvar som en tatuering under huden”, är ett uttryck som förre 

ambassadörens hustru använt, och som nog många som deltagit i en resa dit instämmer i. I 

dessa tider hör vi många oroande nyheter från landet. Vi vet att det också finns många som 

ber i landet. Tänker på det när jag vill använda ett annat ord på amharinja, ordet för 

tack: ”Egziabher yisterlin”. Översatt till svenska blir det ”Må Gud belöna dig i mitt ställe”.  

 

Kersti Karlsson 
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Glimtar från HCEs arbete 

 

Skolprojektet 

I början av året kom nya barn till skolan, bland annat 18 nya barn till förskolan. De nya 

är entusiastiska över att få börja skolan. Skolan behövde också anställa fler lärare för 

att ta hand om det ökade antalet skolbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dagme är en charmig och 

aktiv 6-åring. Han började 

förskolan i år. Han bor med 

sina föräldrar och tre 

syskon. Favoritfärgen är gul. 

Han älskar att spela fotboll 

och vill bli polis när han blir 

stor. 

Rediate är en blyg 5-åring 

som också började förskolan 

i år. Hon har en storebror 

och tycker om att leka med 

dockor. Favoritfärgen är 

grön. Hon vill bli lärare när 

hon blir stor. 

Aselemariam Fikadu är en 

av de nya lärarna, och har 

hand om barnen i årskurs 2. 

Hon har lång erfarenhet av 

att vara lärare från andra 

skolor och har två egna 

barn. Hennes ämnen är 

naturvetenskap och 

amharinja. 
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”Selfdependency project” 

I januari tog 70 ”trainees” examen i sömnad, vävning, matlagning, läderarbete, eller t 

ex byggnadsteknik. På examensdagen deltog representanter från regeringen och andra 

statliga organisationer. Av de 70 studenterna kom 37 från ”Selfdependency project”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”New Life girls home” 

Några av flickorna som bott på flickhemmet har 

också avslutat sina utbildningar i sömnad, 

matlagning eller läderarbete. De flesta av dem har 

redan fått arbeta och börjat sina ”nya liv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatubarnsprojektet – ”Lighthouse boys home” 

Flera av pojkarna från pojkhemmet har också 

har också blivit klara med sina olika 

yrkesutbildningar. De har nu kommit ut i 

arbetslivet och många har fått tillräckligt 

självförtroende för att hyra eget boende och 

börja prova på att leva ett nytt liv borta från 

gatan. 

 

 

 


