
 

 

 

 

Nu befinner vi oss i slutet av vintern, även 

om snön aldrig tycktes komma till södra 

delen av vårt land.  

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  

 Inbjudan till Årsmöte i Uppsala 

 Glimtar från höstens resa till Etiopien 

 Medlemsavgift för 2020 

 Rapport från verksamheten mm 

Trevlig läsning! 

                                                         Styrelsen 

 

 

 

 

 
Vädjan om gåvor för 2020 

 

Kostnadsutvecklingen är hög i 
Etiopien. Priserna stiger, och då 
behöver lönerna följa efter. För att 
kunna bibehålla samma stöd till 
verksamheten behöver vi öka vårt 
ekonomiska stöd.  
 
 

Såhär i början av året 
vädjar vi därför om 

fortsatta gåvor för det 
viktiga arbetet i Etiopien 

 

 

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 
Februari 2020     www.hbe.nu 

 
 
 
 
 
 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 
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Hälsning från IGUD i Uppsala 
 

I min kalender står det ibland IGUD kl 18 – 20.  Och 

varje gång jag läser det spricker mitt ansikte upp i ett 

leende och ett stråk av värme breder ut sig. IGUD 

utläses Internationella gruppen i Uppsala 

domkyrkoförsamling. Men mina associationer går till 

att vara i Gud, att förtrösta och att vara buren av honom. Inte så dumt för en internationell 

grupp i en domkyrkoförsamling!  

IGUD gjorde en nystart för ett par år sedan. Vi hjälper till med insamlingarna till Svenska 

kyrkans internationella arbete och arrangerar ett par programkvällar i samband med 

Kyrkornas globala vecka och fastan. Vi har även fått förtroende att fördela kollektmedel till 

ett par internationella projekt. Ett av dessa går till ett arbete inom HBE. Etiopien och HBE har 

också varit ämnen för våra programkvällar.  

Vi gläder oss åt samarbetet med HBE och att få stå som värdar för det kommande årsmötet 

i Vindhemskyrkan 15 mars!  

Eva Nordin 

****************************************************************** 

Årsmöte för HBE 15 mars i Vindhemskyrkan i Uppsala 

Program för dagen 

KL 11  Högmässa som leds av Hans-Erik Nordin. Söndagsskola. 

Kl 12  Kyrkkaffe. Både i högmässan och vid kyrkkaffet blir det aktuell 
information om Etiopien och HBE av bland annat Lars Hjort, som 
nyligen varit där. Vi kommer också att sälja etiopiskt hantverk. 

Kl 13  Årsmöte 

 

Välkommen! Ta gärna med dig fler som är nyfikna på verksamheten i Etiopien! 

 

Årsmöteshandlingar utskickas separat. 

 

Adress: Vindhemskyrkan, Vindhemsgatan 9, Uppsala 
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Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020  
 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 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. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 123 226 76 80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

För dig som vill besöka Etiopien och 

arbetet som vi stöder: 

 

Nästa resa i HBEs regi planeras 

till januari 2021.  
 
Mer information kommer på HBEs 

hemsida och i kommande nyhetsbrev. 

Reseledare blir Lars Hjorth.  

 

På nästa sida presenteras några intryck 

från deltagare i förra höstens resa. 

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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Glimtar från höstens HBE-resa till Etiopien och Win 
Souls for God (WSG) 
 

I november besökte elva personer från Göteborgstrakten WSG/Bright Stars 
arbete i Addis Abeba och Chencha. Reseledaren Lars Hjort gav en kort 

rapport i förra nyhetsbrevet. Här kommer ytterligare glimtar och tankar från 
några som var med på resan: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Eva Roberts provar på vävning i en av WSGs vävstolar 

 

Vi besökte några av WSGs olika verksamheter, bl a ett 
rehabiliteringshem för tidigare prostituerade flickor och tre 
platser för ”outreach” från församlingen i Kirkos i Addis 
Abeba. Vi besökte också fängelset i Chencha, sydost om 
Addis Abeba. 

 

Ett djupt och bestående intryck för mig personligen är att 
dessa våra vänner i Etiopien, med brinnande hjärtan, 
hängivenhet och frimodighet, sprider ett hopp och ett ljus i 
mörkret för människor i utsatthet och i en svår livssituation 

   Eva Roberts, Partille 
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 Fängelset i Chencha 

 

Förskolan i Chencha 

 

 

Fängelset i Chencha stannar kvar i minnet: hur vi deltar i en gudstjänst 
med internerna, innerligheten i deras bön och hur vi blir insläppta i 
deras sovsalar och arbetssalar och mottagna med glädje. Vi bidrog 
med pengar till besöksstolar i den nya besökslokalen som precis 
färdigställts. 
 
Vid besök i skolorna kände vi en otrolig värme från barnen. De sjöng 
för oss och vi för dem till allas vår glädje. Vi kände även deras 
kunskapshunger när dom tog över lärarrollen och dirigerade klassen i 
alfabetet med hjälp av en krokig pinne. 

 

Internatet Debora House där prostituerade fick lära sig ett yrke och att 
sköta ett hem under 5 månader kändes mycket realistiskt. De rostade 
kaffe till oss i trädgården och visade runt i sitt hus med stolthet. Vi fick 
alla ett bokmärke där det stod Gud är god på olika språk med 
langettsöm runt om. 

Britmari o Owe Brax, Göteborg 
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Bilder från Win souls for God/Bright star 2020 

Skolorna i Entoto och Gurara i Addis Abeba är föregångare i Etiopien med att servera mat till 

barnen, både frukost 

och lunch. Ett barn 

som inte är hungrigt 

har lättare att 

koncentrera sig på 

skolarbetet 

 

Vid Rest center får 

gatubarnen inte bara 

näring för kroppen. 

Dessutom får de 

näring för själen och 

anden. WSG ber oss att 

be om Guds läkedom 

från trauma, 

drogberoende, 

depression och annan 

sjukdom. 

 

Mitt i allt annat kan 

man vara glad för den 

vänskap och omtanke 

om varandra som visas 

på Rest Center 
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WSG/Bright Star på jullunch hos premiärministern 

Den 7 januari bjöd Etiopiens premiärminister Dr Abiy Ahmed på exklusiv jullunch i 
Premiärministerns kontor/palats. Bland de inbjudna fanns bl andra ministern för arbete 
och sociala frågor, Dr Ergoge. Man besökte också Unity Park, parken i palatsområdet som 
nyligen öppnats upp för besök. 

Och, bland de inbjudna fanns också pojkarna från WSG/BSs Safety House! 

Denna händelse är av stor betydelse och symboliskt värde för Etiopien och sänder 
budskapet om att fortsätta att ta hand om de svaga och utblottade i landet. Pojkarna 
kommer att fortsätta lysa som stjärnor i Etiopien ”Bright stars of Ethiopia”. För WSG/BS 
innebär det en sporre och inspiration att fortsätta att förverkliga sin vision (även om 
någon kan tycka att tog lång tid att få denna bekräftelse).  

HBE önskar WSG/BS allt gott i det fortsatta trägna arbetet.  

 

 

 

 

 

 


