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VM#sommar)i)år?)
Just$nu$pågår$fotbollsBVM$för$fullt.$Det$kan$man$inte$
komma$undan,$oavsett$om$man$är$fotbollsintresserad$
eller$inte.$Både$tvB$och$radiotablåerna$är$fulla$av$
sändningar$från$VM,$för$att$inte$tala$om$förstasidorna$
och$reportagen$i$dagstidningarna.$$
Fotboll$är$något$som$även$intresserar$många$av$
ungdomarna$vi$möter$i$WSG/HCE:s$arbete.$De$spelar$
gärna$fotboll$själva.$Inte$minst$på$lördagarna$
förvandlas$huvudkontorets$gård$till$en$fotbollsplan.$På$
sommarlovet$brukar$WSG/HCE$också$ordna$
lovverksamhet$med$bl.a.$fotbollsspel$på$schemat$för$
de$barn$som$annars$går$i$skolan.$$
Oavsett$om$man$själv$uppslukas$av$fotbollen$denna$
sommar$eller$inte,$så$kan$man$fascineras$av$det$
engagemang$och$den$sammanhållning$som$fotbollen$
kan$skapa.$I$bästa$fall$kan$lagsport$också$lära$oss$en$
del$nyttiga$saker$att$ta$med$i$livet,$t.ex.$hur$man$är$en$
bra$kompis,$att$man$tar$hand$om$varandra$och$ställer$
upp$när$det$behövs.$$
I$detta$nummer$av$nyhetsbrevet$får$du$bl.a.$en$rapport$
från$årsmötet$och$du$får$lära$känna$några$av$styrelseB
medlemmarna$lite$bättre.$$
Styrelsen$vill$också$å$föreningens$vägnar$framföra$ett$
innerligt$och$varmt$TACK$till$de$styrelsemedlemmar$
som$avgick$i$samband$med$årsmötet:$Birgitta$
Brorsson,$Paul$Persson$&$Sara$Kristjansdottir.$Ni$har$
bidragit$med$tid$och$engagemang$under$många$års$
arbete$för$HBE$och$för$det$är$vi$tacksamma$och$glada.$$

Hälsning från kassören
$
Med$detta$nyhetsbrev$får$du$även$en$
uppmaning$att$betala$in$årets$
medlemsavgift.$$
$
Årsmötet$beslutade$att$medlemsavgiften$ska$
vara$oförändrad,$d.v.s.$150$kr$per$person$eller$
250$kr$per$familj.$$
$
Vi$arbetar$kontinuerligt$med$att$uppdatera$
vårt$medlemsB$och$givarregister.$Vi$föredrar$
att$skicka$ut$information$med$eBpost$
eftersom$det$sparar$oss$både$portoB$och$
tryckkostnader.$$
$
Har$du$inte$lämnat$din$eBpostadress$så$skicka$
ett$mail$till$info@hbe.nu.$Glöm$inte$ange$
avsändare$om$det$inte$framgår$av$din$adress!

$

Skön%sommar%önskar%styrelsen%för%HBE!!
$$$$$$HBE,$c/o$Wetterlund,$Bygelv.$13,$235$41$Vellinge$$$$$$$$$$$www.hbe.nu$$$$$$$$pg.$40$83$52B3$ $

Rapport från årsmötet
av!Svante!Annerhult

För$andra$året$i$rad$fick$vi$njuta$av$gästfriheten$hos$
Limhamns$församling.$Årsmötet$gick$av$stapeln$den$
15$mars$i$församlingshuset.$18$personer,$varav$17$
föreningsmedlemmar$hade$trotsat$de$hårda$vindarna$
för$att$delta.$

Styrelsen)för)HBE))#)kontakta%oss%gärna!
Ordförande:%Louise%Wetterlund$
eBpost:$louise.wetterlund@gmail.com$
telefon:$0708B87$98$56$$
Vice%ordförande:%Eva%ForssellAAronsson$
eBpost:$eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se$
telefon:$031B87$59$12$

Mötet,$som$leddes$av$Claes$Mortin,$tackade$Birgitta$
Brorsson$och$Paul$Persson$samt$Sara$Kristjansdottir$
för$deras$mångåriga$insatser$i$styrelsen.$Mötet$valde$
in$Eskil$Jonsson$som$ny$i$styrelsen$och$Eva$Forsell$
Aronsson$flyttades$från$ersättarplatsen$till$att$vara$
ordinarie$styrelseledamot.$Kvarstår$i$styrelsen$sedan$
tidigare$gör$Kersti$Karlsson,$Louise$Wetterlund$och$
Svante$Annerhult.$Ny$som$ersättare$blev$Johan$
Rappman,$och$i$denna$funktion$kvarstår$även$BrittP
Marie$Ugarph.$

Sekreterare:%Svante%Annerhult$
eBpost:$svante.annerhult@gmail.com$
telefon:$0371B31$711$

F.ö$hänvisas$till$årsmötesprotokollet,$som$finns$att$
läsa$på$föreningens$hemsida$www.hbe.nu$

Suppleant:%Johan%Rappmann$
eBpost:$j.rappman@telia.com$$
telefon:$031B99$56$43$

$
På$kvällen$inbjöd$Limhamns$församling$till$ett$
musikcafé,$där$vi$fick$njuta$av$fin$musik.$Vi$lyssnade$
till$brassensemble$från$Vellinge$Kulturskola$Artisten,$
bandet$”Ravishing$mint”$och$församlingens$kör$Nova.$
Där$förekom$också$lotterier$och$försäljning$av$
material$till$förmån$för$HBE.$
Styrelsen$tackar$Limhamns$församling$för$gott$
kvällsfika,$god$underhållning$och$ett$i$allt$gästvänligt$
mottagande!$
$

Kassör:%Eskil%Jonsson$
eBpost:$eskil.j.jonssson@gmail.com$
telefon:$018B32$72$16$
Ledamot:%Kersti%Karlsson$
eBpost:$kersti80@gmail.com$
telefon:$070B263$23$96$

Suppleant:%BrittAMarie%Ugarph%
eBpost:$bmmugarph@gmail.com$
telefon:$0485B401$20$
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Hej Johan Rappmann!
Sedan!årsmötet!är!du!ersättare!i!styrelsen.!!
Varför!tackade!du!ja!till!uppdraget?!
$
Jag$har$sedan$tidiga$tonåren$
varit$engagerad$i$frågor$om$
mänskliga$rättigheter$och$
andra$globala$rättvisefrågor,$
t.ex.$som$aktiv$medlem$i$
Amnesty.$I$höstas$besökte$jag$
för$första$gången$Etiopen$på$
en$resa$ledd$av$kyrkoherde$Lars$Hjort.$Vi$
tillbringade$några$dagar$i$Addis$och$reste$i$södra$
Etiopen$(Sodo$och$Arba$Minch)$och$sydväst$om$
Addis$(Asella).$Vi$fick$tillfälle$att$besöka$
WSG/HCE$och$flera$andra$projekt.$Det$var$en$
oförglömlig$resa$som$innebar$att$Etiopien$fick$en$
plats$i$mitt$hjärta.$Till$vardags$arbetar$jag$som$
advokat$och$hoppas$kunna$bidra$både$med$
kunskap$och$engagemang$i$styrelsens$arbete$för$
WSG/HCE.$

Du vet väl att…
…Independency$project$är$ett$av$de$projekten$
inom$WSG/HCE$som$vi$i$HBE$stödjer$
ekonomiskt?$
$
Vi$står$för$hela$budgeten$som$bekostar$
projektets$verksamhet.$Syftet$med$projektet$är$
att$ungdomar$som$WSG/HCE$stöttat$under$
skolgången$ska$ges$möjlighet$till$fortsatta$
studier$på$universitetsnivå.$Pengarna$går$bland$
annat$till$mat,$undervisningsavgifter,$boende,$
kläder,$transporter,$böcker$och$studiematerial.$
Ditt$stöd$till$HBE$möjliggör$för$ungdomarna$att$
skaffa$sig$en$utbildning.$Utbildning$är$nyckeln$till$
framtiden.$Dessa$ungdomar$är$Etiopiens$nutid$
och$framtid.$Vi$är$med$om$att$stötta$dessa$
framtidsskapare.$Vilken$förmån!$

$

Gör som Karin Gezelius –
önska dig en gåva till HBE!
$

Nyligen$fyllde$en$av$HBE:s$verkliga$eldsjälar$
Karin$Gezelius$80$år.$Karin$har$varit$med$sedan$
starten$av$HBE$och$hon$var$även$ordförande$
under$flera$år.$Även$om$Karin$inte$är$med$i$
styrelsen$längre,$så$är$hennes$engagemang$i$
HBE$och$intresse$för$arbetet$som$WSG/HCE$gör$i$
Etiopen$oförtrutet$starkt.$$
I$samband$med$hennes$80Pårsdag$önskade$Karin$
sig$inget$mer$än$att$de$som$ville$uppvakta$
henne$gav$en$gåva$till$HBE.$Både$Karin$och$HBE$
är$tacksamma$för$alla$som$generöst$gett$gåvor$
för$att$hylla$Karin$och$stötta$HBE.$
$
Vill$du$också$bli$uppvaktad$med$en$gåva$till$HBE$
eller$uppvakta$någon$du$känner?$Gåvan$sätts$in$
på$föreningens$plusgironummer.$Från$hemsidan$
kan$man$skriva$ut$ett$gåvobrev$att$lägga$i$
paketet.$Du$kan$också$kontakta$oss$via$
info@hbe.nu$så$hjälper$vi$dig$att$skriva$ut.$

Hej Eskil Jonsson!
Sedan!årsmötet!är!du!kassör!i!styrelsen.!!
Varför!tackade!du!ja!till!uppdraget?!
!
Jag$tackade$ja$därför$att$
valberedningen$
efterfrågade$den$kunskap$
och$erfarenhet$av$
Etiopien,$kyrka,$bistånd$
och$hjälparbete$som$jag$
hade.$Jag$har$varit$
ekonomichef$i$både$EFS$
och$Mekane$YesusPkyrkan$och$ser$det$särskilt$
angeläget$att$t.ex$WSG/HCE$i$Etiopien$utvecklar$
organisation$och$ledarskap$som$har$en$stark$
lokal$förankring$bland$egna$medlemmar.$Viktigt$
är$också$att$öka$det$lokala$ekonomiska$stödet$
för$att$på$sikt$bli$mindre$beroende$av$utländskt$
bistånd$som$ofta$är$knutet$till$enskilda$projekt.$
Man$vet$ju$heller$aldrig$hur$länge$det$är$möjligt$
att$få$ta$emot$bistånd$från$utländska$missioner$
och biståndsgivare.$!
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$

Varför resa tillbaka
till Etiopien?
av!Kersti!Karlsson!
!

Tyvärr$är$höstens$resa$med$föreningen$Hopp$för$
Barn$i$Etiopien$fullbokad$vid$det$här$laget,$men$
jag$vill$gärna$ge$några$anledningar$till$att$den$
som$varit$i$Etiopien$en$gång$absolut$vill$tillbaka.$
Jag$tror$att$det$är$så$att$det$alltid$händer$något$
med$oss$när$vi$är$med$om$något$helt$annat$än$vi$
är$vana$vid.$$
$
Och$det$är$när$vi$vågar$möta$andra$människor$
som$det$händer.$När$vi$besöker$barn$som$älskar$
att$gå$i$skola,$när$vi$ser$tidigare$slavbarn$väva$
sjalar$och$själva$få$inkomsten$av$dem,$när$vi$
möter$tjejer$som$gått$på$gatan$som$nu$får$lära$
sig$ett$yrke.$Vi$får$hopp$för$framtiden.$För$oss$
själva$och$för$dem$som$lever$under$totalt$andra$
omständigheter.$$
$
Det$finns$en$värme$mellan$människor,$som$vi$
påverkas$av.$”Eftervärme”,$som$en$deltagare$i$en$
resa$uttryckte$det$när$hon$kommit$tillbaka$hem$
igen.$Största$delen$av$Etiopien$ligger$ju$så$högt$
att$det$inte$är$särskilt$varmt,$Addis$Abeba$ligger$$
2500$meter$över$havet.$$Men$människorna$bryr$
sig$om$varandra$känns$det$som$om!$$
$
Därför$åker$jag$gärna$tillbaka$till$Etiopien.$Också$i$
höst!$$
$
Kersti%Karlsson%arrangerar%regelbundet%studieresor%
till%Etiopien%i%HBE:s%regi.%Resan%nu%i%höst%är%som%
Kersti%skriver%redan%fullbokad,%men%kontakta%Kersti%
(se%sid.%2)%om%du%är%intresserad%av%att%följa%med%på%
nästa%resa%som%arrangeras.%%
%
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Om du var åtta år…

av!Elisabet!Persson,!f.d.!missionär!i!Etiopien!
$
Om$du$var$åtta$år$och$bodde$I$Etiopien$
och$om$du$var$flicka$och$fattig,$$
då$skulle$du$stå$
utanför$din$hydda$
med$ett$litet$syskon$på$höften$
och$kanske$ett$till$
som$drog$dig$i$din$smutsiga$kjol.$$
Du$skulle$vara$som$en$liten$mamma$för$dem.$$
Du$skulle$bära$och$trösta,$snyta$och$vyssja$
och$stoppa$lite$mat$
i$den$skrikiga$munnen.$$
Du$skulle$smälla$på$fingrarna$$
och$plocka$löss$från$det$toviga$håret.$
Så$skulle$du$göra.$
Precis$som$en$vuxen$
fast$du$ännu$själv$$var$ett$barn.$
$
Om$du$var$åtta$år$och$bodde$i$Etiopien$
och$om$du$var$flicka$och$fattig,$$
då$skulle$du$inte$leka$
med$dockor,$hoppa$rep$eller$hage.$$
Du$skulle$redan$ha$lekt$färdigt$$
och$börjat$lära$dig$
hur$man$gör$för$att$överleva.$
Du$skulle$hämta$vatten$
i$en$kruka$vid$floden$
och$du$skulle$bära$ved$
på$din$smala$rygg.$
Ris$och$kvistar$som$
du$plockat$någonstans$i$skogen.$
$
Du$skulle$bära$och$bära$
på$din$höft,$på$din$rygg$
på$dina$axlar,$på$ditt$huvud.$
$
Om$du$var$åtta$år$och$bodde$i$Etiopien$
och$om$du$var$flicka$och$fattig,$$
då$skulle$du$lägga$dig$$
tidigt$om$kvällen$så$snart$det$mörknar$
för$du$skulle$inte$ha$
någon$ström$i$din$hydda$
och$stearinljus$eller$fotogen$$
skulle$du$knappast$heller$ha$råd$att$köpa.$$
Du$skulle$ligga$på$golvet$
nära$dina$syskon$för$att$få$värme$
och$du$skulle$lyssna$till$syrsorna$
och$hyenan$som$kommit$farligt$nära.$
Det$skulle$regna$in$genom$det$glesa$grästaket$
och$en$och$annan$råtta$skulle$kila$över$dina$ben.$
$
Men$du$skulle$sova$gott$nära$din$familj$
som$du$skulle$älska$
och$känna$dig$trygg$hos.$
Månen$skulle$kika$in$genom$$
springan$i$taket$
och$du$skulle$aldrig$veta$
eller$drömma$om$att$livet$kunde$vara$annorlunda.$

