
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juli 2017 

Sommaren har kommit till Sverige – i alla fall 

enligt almanackan. Naturen står i full blom 

och semesterperioden är inne. Då finns det 

tid för att läsa om vad som händer i HBE. 

I detta nyhetsbrev får du bl. a. 

 Information om två resor till Etiopien i 

HBEs regi 

Rapport från besök från WSG i Sverige 

under mars 

 Information från årsmötet i Umeå 

 Rapport från golftävling för insamling 

av medel till Afrikas barn 

Styrelsen tackar för det stöd som ges av 

trogna och sporadiska givare. Alla bidrag gör 

stor skillnad för de vi stöttar.  

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar 

                                                           Styrelsen 

Hopp för Barn i Etiopien 
stödförening för Win Souls for God & Hope for Children in Ethiopia 

Nyhetsbrev från HBE 

Ekonomiska utfallet  
för första halvåret 2017! 

 

 
 

HBE har planerat att samla in ca en 
halv miljon kronor till WSG och HCE 
under 2017. Efter första halvåret har 
vi hittills fått in ungefär hälften av 
budget för gåvor. Detta är vi 
tacksamma för och hoppas att få in 
lika mycket till under hösten.  
 

Det är nu dags att betala årets 
medlemsavgift! Årsmötet 
beslutade om en höjning till 
200:- för enskild medlem och 
300:- för familj (Betala till 
Plusgirokonto 40 83 52-3 eller 
Swish 1232267680) 
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Årsmötet 2017 
 

Årsmöte i Hopp för barn i Etiopien (HBE) hölls den 25 mars 2017 i Ersmarkskyrkan, 
Umeå. Vid årsmötet avhandlades de sedvanliga ärendena såsom 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, valfrågor, budget och 
fastställande av medlemsavgift. Vid årsmötet avgick Helena Klemetz, som avböjt 
omval till styrelsen. I stället valdes Oscar Pettersson in som ersättare i styrelsen. 
Välkommen Oscar! 
 
Efter årsmötet följde etiopisk afton med etiopisk mat, information från Etiopien av 
våra gäster Michael och Mengistu från WSG, och trevlig samvaro. Samlingen var 
mycket välbesökt och det var svårt att hitta stolar till alla som kom. Jätteroligt med 
sådana problem för en gångs skull. 
 
 
 

Styrelsen för HBE 
Kontakta oss gärna! 

 
Ordförande: Louise Wetterlund 
e-post: louise.wetterlund@gmail.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: Johan Rappmann 
e-post: j.rappman@telia.com 
 
Ersättare: Britt-Marie Ugarph 
e-post: bmmugarph@gmail.com 
 
Ersättare: Ylva Edholm Johansson 
e-post: ylva.ej@gmail.com 
 
Ersättare: Oscar Pettersson 
e-post: oscar96pettersson@gmail.com 

WSG 20 år 
 

Det är i år 20 år sedan WSG startade. 
 
HBE ber därför om extra gåvor till 
WSG i samband med 20-års-jubileet i 
höst. HBE kommer att närvara vid 
jubileet och tillsammans med 
Gatefolket och Läkarmissionen 
överlämna en jubileumsgåva till WSG. 
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Golf för Afrikas barn 

Ett stort TACK till Bittan och 
Tomas Axgården som ännu en 
gång anordnat golftävlingen 
Afrikas barn på Rydö Golfklubb 
i Rydöbruk i Halland. Tack 
också till alla som deltog i 
tävlingen eller på annat sätt 
bidrog. Behållningen blev 
rekordhöga 14910:- och delas 
mellan HBE och GoloMolo, ett 
arbete för föräldralösa barn i 
Uganda. 
 

Svante Annerhult 

sekreterare i HBE 
 

 

 

 
 

 

 



Res med HBE till Etiopien 

  

För att  

- besöka gatubarnsarbetet Win Souls for God/Hope for Children 

in Ethiopia och se deras aktiviteter  

- uppleva hisnande vacker natur 

- framför allt möta många härliga människor 

 

HBE arrangerar två resor till Etiopien. Den första resan är planerad till 25 oktober – 7 

november 2017 och erbjuder bland annat möjlighet att delta i WSG:s 20-årsjubileum. 

Den andra resan är planerad till 28 februari – 14 mars 2018 och ger en unik möjlighet 

att se de historiska städerna Lalibela och Axum. För båda resorna tillfaller eventuellt 

överskott HBE.  

 

För mer information om resorna, se nedan och på HBEs hemsida www.hbe.nu. 

 

Du som inte tidigare haft möjlighet att besöka gatubarnsarbetet och 

uppleva detta fantastiska land med dess underbara folk, ta chansen att 

resa med dessa kunniga reseledare. Vänta inte för länge med din 

anmälan. ”Först till kvarn” gäller. 

http://www.hbe.nu/


Resa 1: 25 oktober – 7 november 2017 
Reseledare: Karin Gezelius, Norrköping och Berhanu Yismaw, Addis Abeba.  

Flyg: Ethiopian Airlines till Addis Abeba.  

Preliminärt program: Gatubarnsarbetet Win Souls for God firar i år 20-årsjubileum av sin verksamhet. 
Vi har möjlighet att ta del av deras firande i Addis Abeba, samt se en del av deras verksamhet i Addis 
Abeba, som Rest Center, skolorna, kliniken, kanske något skyddat boende. Ev. nattvandring för de 
som önskar. Gudstjänst i en Mekane Yesus-kyrka i Addis Abeba.  

Sedan åker vi på en 55 mils bussresa genom det böljande etiopiska landskapet söderut till Chencha, 
högtuppe i bergen ovanför Arba Minch. Därifrån kommer många av gatubarnen. I Chencha bor vi på 
WSGs gästhem och ser deras Multi Purpose Centre, skola och besöker fängelset, där WSG har 
förbättrat tillvaron för fångarna. Vi är med på gudstjänst både i fängelset och i Mekane Yesus kyrkan. 
Vi vandrar runt i byn eller kanske rider vi till någon närliggande by och övernattar i någons hydda 
tillsammans med familj och djur.  

På väg tillbaka mot Addis Abeba åker vi vidare utför berget mot staden Hawassa, som ligger vackert 
vid Hawassasjön, Där ser vi ett gatubarnsarbete, en avknoppning av WSGs arbete, tar del av 
pingstkyrkans aktiviteter bland studenter och i församlingen. Ev. bad i varma källor i Wondo Gennet.  

Vi får vila och avkoppling innan vi återvänder till Addis Abeba där vi dricker kaffe enligt gammal 
tradition i landet och förbereder hemresan. 

13 dagar i Etiopien. Pris ca 16.000 kronor. 

Betala 4000 kronor snarast till HBEs Plusgirokonto 408352-3 (eller Swish 1232267680). Resten senast 
den 1 september. 

Anmälan till Karin Gezelius, k.gezelius@gmail.com      Mobiltelefon 070-4399727 

 

Resa 2: 28 februari – 14 mars 2018 
Reseledare: Kersti Karlsson, Kåge och Svante Annerhult, Smålandsstenar.  

Flyg: Ethiopian Airlines från Arlanda till Addis Abeba, samt inrikes flyg till de historiska städerna 
Lalibela och Axum. 

Boende: Vi bor på Mekane Yesus gästhem på Entotto i norra delen av Addis Abeba. 

Preliminärt program: Vi ser gatubarnsarbetet Win Souls for God och Hope for Children in Ethiopia, 
besöker deras Rest Centre, deras skolor och yrkesutbildningar i Addis Abeba.  

Sedan åker vi på en 55 mils bussresa söderut genom det böljande etiopiska landskapet till staden 
Chencha, varifrån många av gatubarnen kommer. Där bor vi i deras gästhem och ser deras Multi 
Purpose Centre, skola och besöker fängelset där WSG har förbättrat tillvaron för fångarna.  

Vi tar en annan väg tillbaka till Addis Abeba och stannar en heldag vid sjön Langano där vi kopplar av 
och reflekterar över vad vi upplevt.  

Etiopien har inte bara en hisnande vacker natur utan också en gammal rik kultur. Vi flyger norrut till 
staden Lalibela med 11 underjordiska kyrkor från 1200-talet. Därifrån flyger vi vidare till staden Axum, 
där drottningen av Saba sägs ha bott.  

Tillbaka i Addis firar vi gudstjänst i en Mekane Yesus-kyrka, och träffar några av dem som arbetar 
med Mekane Yesus kvinnoarbete. Vi besöker också något eller några av museerna i staden, samt 
kanske Fistulasjukhuset och ett silkesväveri.  

13 dagar i Etiopien. Pris ca 17.000 kronor. 

Betala 4000 kronor snarast till HBEs Plusgirokonto 408352-3 (eller Swish 1232267680). Resten senast 
den 1 januari 2018.  

Anmälan till Kersti Karlsson, kersti80@gmail.com       Mobiltelefon 070-2632396 
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WSG på turné under mars 2017 

Äntligen blev det av! Mengistu och Mickey besökte HBE i Sverige! 

 
 

 
 
Under några veckor i mars och början av april hade vi besök av Mengistu Bunaro (tidigare 
lärare, men nu är ansvarig för administration logistik och personal) och Michael Negussie 
(tidigare gatupojke, men efter universitetsutbildning ansvarig för rehabilitering av 
gatubarnen, ”Rest center”). Många möten och informationstillfällen genomfördes, bl a i 
Göteborg, Mölndal, Smålandsstenar, Norrköping, Stockholm, Kista och Umeå. Många 
samlingar var välbesökta och Mengistu och Michael berättade initierat om den omfattande 
verksamhet som HBE stödjer i Etiopien.  
 
Styrelsen har efter besöket informerats om att Michael inte var med på flyget hem till Addis 
Abeba utan valde att vara kvar. Han lämnade snart Sverige, men är kvar i Europa. Det är 
naturligtvis en stor förlust för WSGs arbete att Michael inte längre är med. Vi kan endast be 
för honom och hans fortsatta liv. 
 
Nedan berättar Gerd och Roland Åkerström om några dagar tillsammans med Mengistu och 
Michael i trakterna kring Varuträsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HBE - gärna på turné! 

 
Vill du eller din församling ha besök från HBE? 
Om vi har möjlighet kommer vi gärna ut och 
berättar om arbetet i Etiopien och hur man kan 
stötta detta. 
 
Kontakta någon av oss 
Kersti: kersti80@gmail.com (Norrland) 
Ylva: ylva.ej@gmail.com (Stockholm) 
Johan: j.rappmann@telia.com 

(Göteborgstrakten) 
Eva: efa777@gmail.com (Göteborgstrakten) 
Svante: svante.annerhult@gmail.com (Småland) 
Louise: louise.wetterlund@gmail.com (Skåne) 
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Mengistu och Michael i Norrland 

Gärd och Roland Åkerström berättar om mötet med svensk vinter 

 

Kära Etiopienvänner 

Under tre dagar i mars 2017 fick vi, Gärd och Roland Åkerström, den stora äran att vara värdfamilj för 

två av WSG:s ledare, Mengistu Bunaro och Michael Negussie. Vi bor i Varuträsk en liten by ca 15 km 

utanför centrala Skellefteå. I slutet av mars har vi fortfarande vinter med goda möjligheter att pröva 

på en del av vinterns aktiviteter. Den 23 mars var en solig och fin vårvinterdag som gav några bilder 

från Mengistus och Michaels möte med den svenska vintern. 

  

Ett första försök att åka spark i liten backe med gott resultat. 

Ett klartecken från kön inför skoterturen. 

 

 

Ute på isen till en liten sjö. Att likt 

Jesus gå på vattnet var något 

utöver det vanliga. En koppling 

som vi själva, som är vana med is 

på sjöar, inte har gjort. 



 

Att själva få pröva på att köra skoter var något extra. 

 

Gott med fika och grillad korv vid grillplatsen efter att ha gått på vattnet och kört skoter. 

 

Att åka skidor är en svår konst för den ovane. 

 

Med varma hälsningar 

Gärd och Roland  Text och foto: Roland Åkerström 


