
 

 

 

 

 

Vintern har inte släppt taget ännu även om 
några vårtecken börjar synas i södra delen 
av vårt land. Samtidigt rapporterar 
myndigheterna nu om lättade restriktioner 
med anledning av pandemin. 

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

 Exempel från Limhamn 

 Årsmöte i Uppsala 

 Minnesord: Karin Gezelius 

 Rapport om situationen i Etiopien 

                                     Styrelsen genom Eva FA 

 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 

 

Stort tack för extra 

gåvor under jul och 

nyår 
 

Tack vare all många och stora 
generösa gåvor under slutet av 
året lyckades vi samla in de 
medel som vi hade budgeterat 
och även litet till. 
 
Situationen i Etiopien är 
fortsatt svår och alla extra 
medel behövs.  
 
HBE, WSG/Bright Star och HCE 
vädjar om fortsatt stöd, men 
även om förböner för Etiopien 
och dess folk, särskilt för alla 
barn och ungdomar i 
verksamheterna och för 
medarbetarna. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 
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Kallelse till årsmöte  

för Hopp för barn i Etiopien (HBE) 

söndagen den 27 mars 2022 kl. 13.30 

 i Vindhemskyrkan, Uppsala 

 

Innan årsmötesförhandlingarna finns möjlighet att fira högmässa kl. 11 i 

Vindhemskyrkan med efterföljande kyrkkaffe. Predikan av kh Lars Hjort, 

ledamot i HBE:s styrelse. 

Under kyrkkaffet får vi via länk rapporter från ledarna för Hope for Children i 

Ethiopia (HCE), Yonas Tesfaye, och WSG/Bright Star, Gizachew Ayka.  

 

Du kan även delta i mötet digitalt. 

För att få en länk; skicka förfrågan till: 

info@hbe.nu 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022  
 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 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 

mailto:info@hbe.nu
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Information från en de organisationer som stöttar via HBE 

 

Limhamns församlings insamlingsarbete 

Limhamns församling i Malmö har under många år varit 

en trogen insamlare och givare av pengar till HBE. Jag 

pratar med pedagogen Charlotte Engström, som 

berättar om församlingens insamlingsarbete för HBE, 

som pågått sedan 2009. Det var förre ordföranden i 

HBE, Louise Wetterlund, som tog initiativet till ett 

samarbete mellan HBE och Limhamns församling, som 

då fick besök av Gizachew. 

Församlingen har en stor barn- och familjeverksamhet. 

I denna möter medarbetarna många föräldrar. Det har 

varit en ömsesidighet bland medarbetare och föräldrar 

i att på olika sätt vilja stötta barn, ungdomar och 

familjer som har det svårt. Det har länge funnits ett hjälparbete i det diakonala centret i S:ta 

Mariakyrkan i församlingen. Där samlar man t.ex. in kläder och leksaker för att ge vidare 

lokalt till behövande familjer i Malmö. 

Man har samtidigt sett att man även kan göra skillnad genom att samla in pengar, som kan 

ges vidare till hjälp till barn i utvecklingsländer, t.ex. Etiopien. Det kan tydliggöras för barnen 

att pengarna som samlas in räcker längre där och kan göra mycket nytta. Församlingen har 

då funnit att HBE och de etiopiska organisationer som HBE samarbetar med uppfyller 

önskemålen om långsiktighet och tydlighet i arbetet med barn och ungdomar. 

Insamlingarna sker i de öppna barn- och familjegrupperna (babygrupp, barngrupp och 

pappagrupp), där man skänker pengar genom att betala för sin fika. Även via församlingens 

fyra olika barnkörer skänks det pengar vid olika arrangemang.  

Barn- och familjegrupperna samt barnkörerna når upp till 300 personer regelbundet. 

Medarbetarna vill förmedla till barnen att vi behöver hjälpa varandra och särskilt de som inte 

har det lika bra ställt. I barnarbetet försöker man på olika sätt tydliggöra insamlingarna och 

de etiopiska föreningarnas verksamhet. I samlingsrummet finns en särskild vägg för HBE och 

de etiopiska organisationerna. Där finns en bild på jordklotet, där man satt ett snöre som 

löper från en Sverigeskylt till landet och likadant för Etiopien. I ett annat snöre hänger 

pappersdockor för att åskådliggöra att vi hänger ihop med människor i andra länder. Varje 

pappersdocka representerar en insamling som skänkts till HBE. 

Vid gåvor får församlingen tackbrev från HBE. Dessa sätts i en pärm tillsammans med de 

Nyhetsbrevet som vi skickar ut och föreningens broschyrer. 

Även vid dop, mässa med stora och små samt vid särskilda samlingar och högtider erbjuds 

möjlighet att skänka kollektpengar, som går till HBE. Församlingen har även haft två 

församlingsaftnar där Etiopien och hjälparbetet har uppmärksammats. 
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För dig som vill besöka 

Etiopien och arbetet som vi 

stöder: 

 
För närvarande är vi osäkra på 

när det är möjligt att 

genomföra nästa resa. Vi har 

tidigare haft planer för hösten 

2022, men det kanske är mer 

realistiskt med våren 2023. Mer 

information kommer på HBEs 

hemsida och i kommande 

nyhetsbrev.  

 

 

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 

Ett annat exempel är att församlingen i olika sammanhang ger gåvobevis istället för blommor 

till de medverkande och skänker pengarna till HBE. Även vid olika personalmöten händer det 

att pengarna för fikat ges till HBE. 

Kreativiteten är sannerligen stor i Limhamns församling för att finna tillfällen och möjligheter 

för att samla in pengar till HBE.  

Kanske kan du finna inspiration för att göra något i din församling? 

 

Johan Rappmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Har du något att bidra med  

till kommande Nyhetsbrev? 

Kanske har du: 

 Synpunkter på Nyhetsbreven 

 Förslag på vad du tycker att Nyhetsbrevet skall innehålla 

 Minnen från resa till Etiopien som du vill dela med dig av 

 Exempel på hur du/ni samlar in pengar till HBE 

 …. 

Kontakta Eva Forssell-Aronsson, 0703-722626, efa777@gmail.com 

Minnesord:  Karin Gezelius – ”Mamma Karin” 

Sjuksköterskan, vårdläraren, biståndsarbetaren, mentorn, uppmuntraren och för många ungdomar i 

olika länder – Mamma Karin - har avlidit i en ålder av 87 år. 

Karin föddes i en arbetarfamilj med fyra barn i Kimstad utanför Norrköping och hade en trygg 

uppväxt. Hon utbildade sig till sjuksköterska med inriktning operation och narkos och tog 

vårdlärarexamen. Vid 35 års ålder började utlandsuppdragen. Först i Indien på egen bekostnad, och 

därefter blev hon tillfrågad om att under sex månader arbeta i ett nystartat flyktingarbete i Sudan. 

De sex månaderna förlängdes och blev till åtta år! Utlandsuppdragen fortsatte därefter i tjänst åt EFS, 

FN:s flyktingkommissariat och ACT Svenska kyrkan, i Etiopien, Irak och i Syrien.  

Efter pensioneringen blev hon handledare och rådgivare till ett, av ungdomar, nystartat 

gatubarnsarbete i Addis Abeba. Med hjälp av sitt stora kontaktnät hjälpte hon dem att utveckla det 

omfattande sociala och andliga program som idag bistår hundratals ungdomar och ger dem hopp, 

sammanhang, gemenskap och framtid. Karin bistod med strategier för hälsoarbete, kontakter med 

läkare, sjukhus och personer som stöttade och hjälpte ungdomarna att utveckla deras kunskaper i 

ekonomi, driva företag, kontakter med myndigheter och en mängd andra nödvändiga kompetenser. 

Detta ledde till ett hållbart gatubarnsarbete som i år firar 25 år! 

Karin såg också behovet av stöttande organisationer och sökte kontakter med svenska 

etiopienvänner. Det blev starten till stödföreningen ”Hopp för barn i Etiopien” (HBE) som 

tillsammans med organisationer i Danmark, Norge och Tyskland idag räknar sig som 

samarbetspartners. Gizachew, en av ledarna för gatubarnsarbetet, uttryckte i höstas när han 

besökte mamma Karin: ”Du har format våra liv!” I en intervju sommaren 2021 betonade Karin 

ömsesidigheten i uppgiften. Hon kände sig värdefull i rollen som lyssnare, rådgivare och 

uppmuntrare samtidigt som hon inspirerades av ungdomarna och beundrade att de, som hon 

uttrycker det ”lever i ett daglig kall”. Efter utlandsuppdragen återvände Karin till Norrköping och in i 

det sista engagerade hon sig för ensamkommande barn. Hon såg sig ledd av Gud från den ena 

uppgiften till den andra.  

Vi är tacksamma att ha lärt känna Karin, en medmänniska och förebild, som i tro och handling levde 

sin kallelse.  

Eva Nordin och Kersti Karlsson 
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Rapport från skolan och förskolan  

som drivs av HCE  
 

Barnen i Hope Kindergarten firade den etiopiska julen i januari. Man firade genom sång, 

körsång, bön, bibelläsning och diktläsning. Dessutom kunde man dela ut vetemjöl till barnen 

och fattiga familjer för att förgylla julhelgen litet extra. 

I slutet av januari kunde man också dela ut mer än 150 par skor. Barnen blev mycket glada för 

dessa presenter.  
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Rapport om situationen i Etiopien 

 

Efter hårda strider med fortfarande ett okänt antal dödsoffer, civila såväl som soldater, 

drevs TPLF/TDF-styrkorna i slutet av 2021 tillbaka av den federala etiopiska armén till Tigray 

från Amhara- och Afar-regionerna. I samband med jul- och nyårsfirandet frigav de etiopiska 

myndigheterna flera tidigare fängslade oppositionspolitiker – även ett antal personer med 

TPLF-tillhörighet. Detta tillsammans med att de etiopiska styrkorna avstod från att invadera 

Tigray har ifrågasatts av flera etiopier.  

Just nu pågår ett intensivt internationellt diplomatiskt arbete, med syfte att få till någon 

form av fredsfördrag. Den etiopiska regeringen har dock ställt tydliga krav att TPLF/TDF helt 

behöver demobiliseras och ansvariga i TPLF ledningen ställas till svars för sina handlingar 

under inbördeskriget. TPLF/TDF har de senaste veckorna åter gått in i Afar-regionen, men 

utan att den federala etiopiska armén än så länge ingripit. Den humanitära situationen är 

prekär i flera regioner i Etiopien, framför allt i Tigray där det är svårt att på grund av 

konflikten få in nödvändig humanitär hjälp. 

Smittspridningen av coronaviruset i Etiopien är utbredd och var intensiv framför allt i 

december förra året. Hittills har totalt ca 470 000 personer insjuknat. Nu är smittspridningen 

relativt låg med ca 100 nya fall varje dag. Sammanlagt har ca 7400 personer nu avlidit i 

Etiopien pga Covid-19. 

 

Vaccinationerna startade under mars-april 2021, men vaccinationstakten är långsam och 

ojämn. Något kampanjer genomfördes under maj, september och november förr året, men 

för närvarande går det långsamt. Sammanlagt har ca 11 % av befolkningen fått en spruta och 

2 % har fått två vaccinsprutor, vilket är ungefär samma siffror som gällde vid utgivningen av 

förra nyhetsbrevet. 

 

 


