
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  September 2018     www.hbe.nu 

Hösten har kommit till Sverige – i alla fall enligt 

almanackan. Sommaren har varit den varmaste 

och torraste i Sverige på långe och höstfärger 

syntes redan i juli.  

Vi har därmed fått en konkret påminnelse om 

och egen erfarenhet av om hur det är att med 

värme och torka, dålig skörd och nödslakt av 

boskap – en situation som är en konkret 

verklighet i stora delar av Etiopien. Familjer får 

då svårt att försörja sig, och detta drabbar 

speciellt barn och unga. 

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. 

 Rapport från HBEs årsmöte i Stensjön 

 Ny i styrelsen: Lars Hjort 

 Om personuppgifter (GDPR) 

 Intervju med Susanne Olbing 

 Mission Back 2018 i Norrköping 

 Påminnelse om att betala 

medlemsavgiften för 2018 

 

                                                           Styrelsen 

Nyhetsbrev från HBE 

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

Ekonomiskt utfall t o m 
augusti 2018 

 

 
 

HBE har planerat att samla in ca 561000 
kronor till WSG och HCE under 2018. 

Hittills har 70% av gåvorna inkommit och 
nu kommer information och påminnelse 
om medlemsavgiften. 

 
Styrelsen tackar för det stöd som 

ges av trogna och sporadiska 

givare. Alla bidrag gör stor skillnad 

för de vi stöttar.  

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 
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Budget Utfall



Lars Hjort – Ny i styrelsen 

 
―  Min relation till Etiopien började med att jag föddes där. Mina 

föräldrar verkade som missionärer och så blev det att mina första 

10 år levdes där.  

―  Som vuxen var det först i slutet av 90-talet som jag på allvar 

återknöt relationen. Jag fick uppdrag att under några perioder 

undervisa vid ett teologiskt seminarium. Vid dessa uppdrag fick 

jag många personliga kontakter och vänner. En av dem ledde till 

engagemang i ett projekt som arbetade med kvinnor i 

hotellprostitution i Soddo i södra Etiopien. En annan personlig 

relation ledde till att Partille församling etablerade vänrelation till 

Kirkos församling i Addis Abeba. Mina kontakter har också 

medfört att jag lett ett antal gruppresor.  

―  Att arbeta för HBE är en spännande utmaning, där jag tror att min erfarenhet och kunskap kan få 

vara med och bidra i ett väl genomtänkt och genomfört arbete för de allra mest utsatta. 

―  Sedan 39 år är jag gift med Barbro och vi har fyra barn och tre barnbarn. Jag är idag kyrkoherde i 

Partille pastorat.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport från Fråga till läsarna! 
Vi noterar att många glömmer att betala medlemsavgiften nu när uppmaning kommer via 

mail och inte brev. Vi ber nu dig att svara på denna fråga: 

Tror du att fler kommer att betala medlemsavgiften om uppmaningen 

kommer med brev? 

 
Styrelsen fick in endast några få svar på frågan som ställdes i förra nyhetsbrevet. 

Svaren pekade på att man anser att det är rationellt att skicka via mail men någon 

tyckte att det är lättare att komma ihåg att betala om man får ett brev. Styrelsen 

kommer att arbeta med denna fråga. 

Personuppgifter (om GDPR) 

Du som får Nyhetsbrevet per e-post eller post återfinns i Hopp för Barn i Etiopens 
(HBE) medlems- eller givarregister. Du är viktig för oss och så även att dina 

personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt. Som du kanske har läst i 
media började en ny EU-förordning, General Data Protection Regulation (kallad 
GDPR), gälla den 25 maj 2018. Vi har upprättat en integritetspolicy som bland annat 

beskriver hur vi behandlar dina uppgifter, se vidare information på hemsidan. Om du 
har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill bli borttagen ur vårt 

register är du välkommen att skriva till oss via e-post: info@hbe.nu. Vill du inte ha 
någon förändring behöver du inte göra någonting. 

mailto:info@hbe.nu


Rapport från Årsmötet 2018 i Stensjön 

Årets årsmöte hölls söndagen den 18 mars i Stensjökyrkan i Mölndal med deltagande av 12 av 

föreningens medlemmar. Förhandlingarna skedde i direkt anslutning till söndagsgudstjänsten, 

där några, ungdomar från Mölndals pastorat medverkade under ledning av prästen Johannes 

Imberg. Ungdomarna var några av 

de unga ledare, som under 

sportlovet hade deltagit i en resa till 

Etiopien med besök hos WSG/Bright 

Star. Samma ungdomsgrupp gav 

efter årsmötet en engagerad och 

gripande bild av WSGs arbete, vad 

de varit med om och vilka inre spår 

resan resulterat i.  

 

De unga ledarna i Mölndal spelade in en video från resan. Du hittar den på denna hemsida: 

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/nyheter/unga-ledare-besokte-etiopien 
 

Under Louise Wetterlunds ledning förrättades årsmötet, där Lars Hjort invaldes som ny ledamot 

i styrelsen. Ylva Edholm Johansson och Louise Wetterlund avtackades, den senare för ett 

mångårigt engagerat jobb för Hopp för barn i Etiopien, varav de flesta som ordförande för 

föreningen. 

 

Likaså avtackades revisorn Ingvar Ahlvall och valberedningsledamöterna Sara Wrige och 

Gunilla Sjömar Parnell för deras arbete i föreningen. Till ny revisor valdes Ylva Elvnäs och till ny 

ledamot i valberedningen utsågs Lena Larsson. 

 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2018 och 2019 skall vara 200 kr för enskild 

medlem och 300 kr för familj per år. 

 

Verksamhetsplan fastställdes för år 2018, där det ingår en försiktig höjning av bidraget till 

WSG/Bright Star på 5%. 

 

En ny gruppresa till Etiopien i föreningens regi arrangeras i höst, denna gång med Eva och 

Svante Annerhult som medhjälpare till Kersti Karlsson  

 

Under det efterföljande konstituerande mötet beslutades att styrelsen 2018 har följande 

utseende: 

Ordförande: Johan Rappmann 

Vice ordförande: Eva Forssell-Aronsson 

Kassör: Eskil Jonsson 

Sekreterare: Svante Annerhult 

Ledamöter: Kersti Karlsson och Lars Hjort 

Ersättare: Britt-Marie Ugarph och Oscar Pettersson  

 

 

Svante Annerhult 

Stensjökyrkan i Mölndal 

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/nyheter/unga-ledare-besokte-etiopien


Golf för Afrikas barn  

2018 

För 5:e året i rad anordnades ”Golf för Afrikas barn” 

på Rydö golfbana till förmån för ”GoloMolo”, ett 

arbete bland föräldralösa barn i Uganda, samt 

Hopp för barn i Etiopien. Ett jättestort tack till 

Tomas och Bittan Axgården som fixade allt, Rydö 

golfklubb som ställde upp med banan, samt alla 

prisdonatorer! Resultatet blev 20400 kr att dela lika. 

Svante Annerhult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Eskil: eskil.j.jonsson@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) 

Glöm inte att betala 
Medlemsavgiften 2018 

 

Årsmötet beslutade att 
medlemsavgiften för 2018 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 1232267680 

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.hjort@svenskakyrkan.se 
 
Ersättare: Britt-Marie Ugarph 
e-post: bmmugarph@gmail.com 
 
Ersättare: Oscar Pettersson 
e-post: oscar96pettersson@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
mailto:bmmugarph@gmail.com


Ordförande Johan intervjuar: 

Susanne Olbing ― om kollektinsamling till HBE 
 

Mölndals pastorat har under många år 

varit den största enskilda insamlaren av 

pengar till HBE. En tidigare kyrkoherde i 

Fässbergs församling i Mölndal, Annar 

Aas, blev efter besök i Etiopien starkt 

engagerad i HBE och drog igång 

insamlingsarbetet i församlingen. Vad gör 

då pastoratet för att lyckas så väl i 

insamling av pengar till HBE? 

Susanne med några skolbarn i Addis Abeba 

Vi får en pratstund med Susanne Olbing, som under ett par år till helt nyss var 

församlingsherde i Kållereds församling i pastoratet. Hon berättar att församlingen 

för några år sedan anslöt sig till Fässbergs goda exempel att låta kollekt vid 

dopgudstjänsterna gå till HBE. Det tas även upp kollekt till HBE i några andra 

sammanhang, t.ex. intäkter från fika vid vissa kyrkkaffen. Man lyfter då upp 

ändamålet särskilt så att besökare ges tillfälle att ge en lite större peng. 

Susanne tycker att det är lätt att i samband med dop anknyta till det arbete för 

utsatta barn och ungdomar som WSG/Bright Star gör. För Susanne kommer det 

naturligt då hon hösten 2015 var med på HBE:s resa till Etiopien. Resan leddes av 

Kersti Karlsson och gruppen togs emot på ett fantastiskt sätt av WSG/Bright Star, 

som främst arbetar i ett fattigt område, Entoto, i norra delen av mångmiljonstaden 

Addis Ababa. De fick möjlighet att åka runt till de olika verksamheterna för 

gatubarn och gatuungdomar, i form av 

uppsökande och evangeliserande 

verksamhet på gatan och 

motivationsträning. Den verksamheten 

följs upp av social träning, 

yrkesutbildning och i vissa fall 

möjlighet till boende. Organisationen 

stöder även barn till fattiga familjer 

genom fri skolgång för barnen i 

organisationens egen skola med 

skollunch, skoluniformer och 

hälsovård.  

Lektion i skolan i Entoto 



Resegruppen fick också se boendet för f.d. 

prostituerade. Den fick också möjlighet att 

resa ut i landet och bl.a. besöka den lilla 

staden Chencha i södra Etiopien, där Bright 

Star arbetar för att återförena barnslavar med 

deras familjer och ge ungdomar 

yrkesutbildning. 

Lunch-matlagning till skolbarnen i Entoto 

Jag frågar Susanne hur hon påannonserar kollekt till HBE. Hon berättar att 

dopgudstjänsten oftast är ett litet sammanhang på lördagar med ett eller två dop. 

Vid välkomsthälsningen brukar hon berätta att det är en frivillig kollekt som går till 

HBE. Hon informerar kort om HBE och WSG/Bright Star. Ofta berättar Susanne 

någon personlig upplevelse från resan. Det händer att hon innan gudstjänsten låter 

bildspel med foton från resan rulla på en skärm.  

I kyrkan finns en broschyr om HBE tillgänglig. 

Hon hoppas och tror att hennes eget personliga 

engagemang för HBE kan smitta av sig till 

dopgästernas givmildhet. Jag tror henne 

eftersom Susanne oftast har ett smittande varmt 

stort leende och ett personligt tilltal i 

gudstjänsterna. 

Apelgårdens kyrka i Mölndal 

Men hon tror att man på ett äkta sätt kan sprida behovet av stöd till HBE och 

WSG/Bright Stars, utan att ha varit med på någon Etiopienresa. För att få 

inspiration kan man passa på att träffa ledare från WSG/Bright Star när de besöker 

Sverige eller i samband med ett sådant besök arrangera en samling i sin egen 

församling.  

Men hon rekommenderar varmt att åka på en resa till Etiopien med HBE om man 

har möjlighet. På HBE:s resor får man dessutom möjlighet att se och uppleva olika 

delar av det fascinerande landet Etiopien, som Svenska kyrkan har haft så 

långvarig relation med. 

Susanne hoppas att fler församlingar kan följa Mölndals pastorats exempel 

eftersom hon vet att behoven är stora. Hon är övertygad om att de 

insamlade pengarna kommer fram och används på ett bra sätt i arbetet. 

Johan Rappmann 

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered


Karin Gezelius berättar: 

Mission Back 2018 i Norrköping 

 

WSG kom för att få tacka Sverige för att vi givit 
evangelium och hjälp till Etiopien under så många år 
men också för att bedja för vårt land.  

WSGs team i Söderledskyrkan 

I maj fick vi i Norrköping vara värdar under en vecka. WSGs önskan var att det skulle 
bli ett utåtriktat arbete. Det blev en intensiv vecka. Rolf och Eva Thorvaldsson och jag, 
som varit med på HBEs resa till Etiopien 2017, tog på oss ansvaret. Vår önskan var att 
olika församlingar och föreningar skulle vara delaktiga i besöket. 

Vi utgick hela tiden från ”Café-bussen” som är en del av kyrkornas arbete i 
Norrköping. Vi bokade också en billig gästlägenhet i stadsdelen Navestad. Olika 
kyrkor kontaktades, vilket gjorde att vi nådde långt och många människor. Fina 
kontakter knöts. Första dagen deltog vi i Söderledskyrkans Valborgsmässofirande, 
där teamet i en musikgudstjänst under Fredrik Weflös ledning fick ge en stark appell. 
Vid demonstrationerna vid 1:a maj firandet, när veteranbilar och motorcyklar 
passerade, bjöds det på kaffe, sång, musik, gemenskap, samtal och förbön. Senare 
tog bussen oss ut till den vackra Oskarshällsbacken, vid Bråviken, där vi i snålblåsten, 
bad för Sverige och Norrköping.  

Café-bussen inbjöd till gratis fika på eftermiddagar och kvällar i olika särskilt utsatta 
stadsdelar. Allt fikabröd skänktes av ett bageri i Norrköping som stöder cafébussens 
arbete. Vittnesbörd varvades med sång och musik av teamet tillsammans med 
eritreaner, etiopier och infödda svenskar. Det gav många värdefulla samtal och 
bönestunder.  

Detta blandades med ”Mountain Prayer” på en vacker höjd med utsikt över 
Norrköping, ungdomsgudstjänst i Korskyrkan, lördagssamling i Eritreanska gruppen i 
Pingstkyrkan, söndagskvällsgudstjänst i Hagebykyrkan och ekumenisk 
storbönesamling i Pingstkyrkan och många, många andra kontakter. 

Vi hade ingen budget när vi började, men spontana gåvor kom in, många 
inbjudningar till måltider, samt färdiglagad etiopiskt mat för gästernas kyl. Allt detta 
gjorde att kostnader för mat blev låg. Sluträkningen blev ett plus på 3 300 kronor. 
(Detta trots en avgift på 4400 kr för bogsering av bussen som kört fast i lera vid 
häftiga regn). Summan kommer att överföras till HBE för WSGs arbete. 

Roligt är att en uppföljning och fortsättning med cafébussen är under planering i ett 
av bostadsområdena. Vi är tacksamma för att vi i Norrköping fick vara värdar för 
WSGs Mission Back. Många var delaktiga i genomförandet av veckan.  

Tack till alla. Med vänlig hälsning  
Karin Gezelius, k.gezelius@gmail.com 


