
 

 

 

 

Nu befinner vi oss i den underbara 

adventstiden och ser fram emot att 

återigen få fira jul. 

Här får du möjlighet att läsa om vad som 

händer i HBE och hur arbetet underlättar 

för barn och unga i Etiopien. 

I detta nyhetsbrev får du bl. a. läsa om  

 Höstens resa till Etiopien 

 Eldsjälen och konstnären Marianne 

 Medlemsavgift för 2020 

Trevlig läsning! 

                                                         Styrelsen 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

December 2019     www.hbe.nu 

Ekonomiskt utfall 
november 2019 

 

Glädjande nog har många tidigare och nya 
medlemmar betalat sin medlemsavgift för 
2019. Stort tack för detta! 
 

 

Såhär inför julen vädjar vi 
om ytterligare gåvor 

 

Vid november månads utgång saknar vi 
cirka 115 000 kronor för att nå det vi 
budgeterat för 2019. Om du har möjlighet, 
ge gärna en gåva till HBE. 
 

 

Styrelsen tackar för det stöd som 

ges av alla trogna liksom sporadiska 

givare. Alla bidrag gör stor skillnad 

för de vi stöttar.  

 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 

Nyhetsbrev från HBE 
 
 
 
 
 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 
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Eldsjälen Marianne Lundström i Mölndal 
 
HBE kan med stor tacksamhet till och beundran av Marianne 

Lundström summera att hon sedan 2008 i det tysta lämnat gåvor till 

HBE med sammanlagt 109 000 kr.  

 

Pengarna kommer från Mariannes försäljningar av årligen ny- och 

egenproducerad väggalmanacka samt även av anteckningsböcker, 

vykort och tallriksunderlägg. Motiven är från Mariannes skapande av 

målningar i akvarell eller krita, som hon kallar ”Amazing Art”. 

Motiven är antingen från naturen eller abstrakta. 

 

Försäljningen sker till Mariannes ”kundkrets” och i olika 

sammanhang i Göteborgsområdet. Ofta besöker Marianne och 

förre kyrkoherden i Fässbergs församling, Gunnar Lindskog, olika 

församlingar inom både Svenska kyrkan och frikyrkoförsamlingar 

med programmet "Amazing Art", då de presenterar psalmer och 

lovsånger i bild, ord och ton.  

 

 
Exempel på akvarell av Marianne Lundström 

 

Marianne är relativt anonym för de flesta inom HBE:s styrelse, utöver att det varje år med glädje 

uppmärksammats att Marianne funnits med i gåvosammanställningen som en av de största privata 

bidragsgivarna. Några av oss har lärt känna henne genom anknytning till församlingarna i Mölndal. 

Marianne är en mycket positiv och glad person, trots att hon sedan många år lider av svår 

ledgångsreumatism. Marianne uttrycker ändå tacksamhet över livet och över att Gud gett henne 

gåvan att under bön få motta bilder till lovsånger, psalmer och bibelord, som hon illustrerar i sin 

konst.  

 

Mariannes insats för HBE har genom tio års mycket generösa bidrag varit osedvanlig uthålligt och 

helt ideellt. Hon har hela tiden sett bortanför sin egen situation och oegennyttigt använt sin 

konstnärliga talang till att möjliggöra bättre liv för många barn och ungdomar genom sina bidrag till 

det arbete som WSG/HCE gör i Addis Ababas gatumiljö. Eller som Marianne själv uttrycker 

det: ”Konst med hjärta för medmänniskan”. 

 

Stort tack, Marianne! 

 

PS. Beställ gärna Mariannes väggalmanacka för 2020, se 

särskild notis. DS. 

 

Johan Rappmann 

 

 

 

”Det är en stor välsignelse för mig att få 

använda gåvor jag fått av Gud till något så 

meningsfullt som gatubarnen och andra som 

behöver hjälp till ett bättre liv” 

 

Marianne Lundström 
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Betala Medlemsavgiften för 
2020 redan nu 

 

Årsmötet beslutade att 
medlemsavgiften för 2029 är: 

200 kronor för enskild 
300 kronor för familj 

 
Du betalar via något av dessa alternativ. 
Glöm inte att ange namn och epost-adress 
eller telefonnummer samt år 2020. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 123 226 76 80 

Köp Mariannes almanacka för 2020! 
 

Genom att köpa kalendern stödjer du HBE. Kalendern innehåller också 

en sång skriven av förre kyrkoherden Gunnar Lindskog. I kalendern 

blandas fotografier och keramik med målade bilder i olika tekniker 

som akvarell, pastell, akryl och textilt måleri. 

 
Beställning 

Skriv hur många almanackor du vill beställa och adress. 
amazingart.lundstrm7@gmail.com 

Telefon Marianne Lundström 0703 32 79 18 

Bankgiro 502-9947 

Swish 123 037 40 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HBE - gärna på turné! 

 
Vill du eller din församling ha besök från HBE? Om 
vi har möjlighet kommer vi gärna och berättar om 
arbetet i Etiopien och hur man kan stötta detta. 
 

Kontakta någon av oss 
Kersti: kersti80@gmail.com (Norrland) 

Eskil: eskil.j.jonsson@gmail.com (Stockholm) 

Johan: j.rappmann@telia.com (Göteborgstrakten) 
Eva: efa777@gmail.com (Göteborgstrakten) 
Lars: lars.hjort55@gmail.com (Göteborgstrakten) 
Svante: svante.annerhult@gmail.com (Småland) 
Louise: louise.wetterlund@gmail.com (Skåne) 

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: Eskil Jonsson 
e-post: eskil.j.jonsson@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 

Partnersmöte 2019 
Vid årets Partners Meeting som hölls i Norge 

med den norska insamlingsorganisationen 

Gatefolket som arrangör deltog Lars Hjort, 

Eva Forssell-Aronsson och Eskil Jonsson. 

 

Utförlig rapport kommer i nästa nyhetsbrev 

https://www.svenskakyrkan.se/mailform?email=amaxingart.lundstrom7@gmail.com
mailto:eskil.j.jonsson@gmail.com
mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com
mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com
mailto:svante.annerhult@gmail.com
mailto:eskil.j.jonsson@gmail.com
mailto:kersti80@gmail.com
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Kort rapport från höstens HBE-resa 
till Etiopien 
 

I november besökte elva personer från 
Göteborgstrakten WSG/Bright Stars arbete i Addis 

Abeba och Chencha. Vi var en av många grupper 
som besökt arbetet under oktober-november, men vi blev proffsigt 

mottagna. Gruppen hann också besöka några Mekane Yesos-församlingar i 
Addis och deras outreachgrupper (nyplanteringar) ute i landet. Dessutom 

fick vi gör en liten safaritur på Lake Chamo, med både krokodiler och 
flodhästar. Tempot var högt och intensivt, men besöket var lärorikt, 

utmanande och inspirerande. Fattigdomen är stor och behoven många, men 

WSG/Bright Stars fina arbete inger hopp och framtidstro. Vi är glada att HBE 
får vara en del av detta arbete. 

 

Lars Hjort, reseledare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjältarna på WSG/Bright 

Star – ett kämpande 

team 


