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Ekonomiskt utfall juli 2019

Sommaren står ännu i full blom och
vilda och odlade rosor pryder lundar,
parker och trädgårdar och sprider sin
väldoft.
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.
 Resa till Etiopien i höst
 Rapport från HBEs årsmöte 2019
 Nya i styrelsen
 Glimtar från arbetet i Etiopien

Trevlig läsning!
Styrelsen

Vid halvårsskiftet hade vi samlat in ca 43 %
av de budgeterade medel som årsmötet
fastställde, men i juli kom in en hel del så
siste juli hade vi fått in 60%. Av de större
bidragen kan nämnas Jämtlands lucia och
Marta och Maria i Stenungsund, liksom
församlingar
i
Mölndal,
Partille,
Smålandsstenar,
Limhamn,
Piteå,
Göteborg, Nödinge, Villastad, Malmö,
Vindeln, Toarp, Ryssby och Ödsmål. De
flesta enskilda medlemmar har också
betalat årets medlemsavgift.

Nu gäller det bara att samla in de
40 % som återstår.
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
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Rapport från HBEs Årsmöte 2019
Årets årsmöte hölls i Ansgarskyrkan i Sävedalen
(Partille pastorat) utanför Göteborg. Årsmötet
inleddes med en välbesökt gudstjänst då många
ungdomar och en duktig kör medverkade. I
samband med kyrkkaffet sålde Eva och Svante
Annerhult etiopiska sjalar och fina prylar som Eva
sytt, liksom ordnade ett lotteri – allt till förmån för
HBE. Innan själva årsmötet pratade Kersti
Karlsson till bilder från WSG:s/Bright Stars
verksamhet i Addis och Chencha samt till några bilder från hennes gruppresa från i
höstas. Lars Hjort pratade sedan om den politiska utvecklingen och situationen i
Etiopien. Ett antal församlingsbor stannade kvar och lyssnade.
Till sist hölls det formella årsmötet. Vid mötet utsågs följande personer att utgöra
styrelse för HBE: Johan Rappmann (Göteborg), Eva Forssell-Aronsson (Mölndal) och
Eskil Jonsson (Uppsala) som ordinarie ledamöter, och Eva Nordin (Uppsala) och Lars
Martin Lund (Skellefteå) som ersättare. (Svante Annerhult (Smålandsstenar), Kersti
Karlsson (Kåge) och Lars Hjort (Partille) har ett år kvar av mandatperioden.) Till revisor
och revisorsersättare utsågs Ylva Elvnäs respektive Martin Stenvall. Styrelsen har
sedan delat upp uppdragen mellan sig: Johan Rappmann ordförande, Eva ForssellAronsson vice ordförande, Svante Annerhult sekreterare och Eskil Jonsson kassör.
Medlemsavgiften för 2020 beslutades vara oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem
och 300 kr för familj.

Partnersmöte 2019
Varje år samlas representanter för de
insamlingsorganisationer (partners) som till
stor del finansierar verksamheterna inom
WSG-Bright Star för att få en redovisning av
verksamheten, och diskutera kommande
satsningar. Årets partnersmöte planeras att
hållas i augusti i Norge med den norska
insamlingsorganisationen Gatefolket som
arrangör. Någon eller några av styrelsen
kommer att representera HBE vid detta
möte.

Glöm inte att betala
Medlemsavgiften för 2019
Årsmötet
beslutade
medlemsavgiften för 2019 är:

att

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
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Extra gåva från Hope for Soddo
Hope for Soddo är en ideell insamlingsorganisation som startade 2012 för
att stötta projekt i Etiopien. Speciellt stöttar man verksamhet bland
ungdomar, bl a stöd till prostituerade flickor.
Föreningen ”Hope for Soddo” har under våren frågat om HBE kan ta emot insamlade
medel på 130 000 kronor, med villkoret att dessa medel skall gå till verksamheten vid
Deborah House inom WSG. Styrelsen har beslutat att ta emot gåvan och fördela
medlen till Deborah House på tre år. HBEs årsmöte godkände styrelsens förslag till
hur dessa extra medel skall förmedlas.

HBE - gärna på turné!

Styrelsen för HBE

Kontakta oss gärna!

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.

Ordförande: Johan Rappmann

Kontakta någon av oss

Sekreterare: Svante Annerhult

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.hjort@svenskakyrkan.se
(Göteborgstrakten)
Svante: svante.annerhult@gmail.com (Småland)
Louise: louise.wetterlund@gmail.com (Skåne)

e-post: j.rappmann@telia.com

Vice ordförande: Eva Forssell-Aronsson
e-post: efa777@gmail.com

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: Eva Nordin

e-post: egnordin@gmail.com

Ersättare: Lars Martin Lund

e-post: lamaursviken@gmail.com
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Presentation av Eva Nordin och Lars-Martin Lund som är nyinvalda
ersättare i styrelsen för HBE
Under mina år som lärare och skolledare vid Thomasgymnasiet i Strängnäs blev jag ansvarig för
skolans globala resor för elever i åk 3. Fältstudieresorna var ett viktigt led för samhällselevernas
tematiska studier av världen utifrån fattigdomsbekämpning med ett rättvise- och
utvecklingsperspektiv. Vid ett par av dessa resor besökte vi HBE och en gång bodde vi även på
deras gästhem i Addis Abeba. Både eleverna och jag blev djupt berörda av deras engagemang,
uthållighet och inte minst kraften i deras arbete. Jag har många minnen, men vill speciellt
framhålla en lektion i ledarskap som handlade om att ta på sig ledartröjan för sig själv. Den
talade lika mycket till gatubarnen i Addis som de svenska gymnasieeleverna från Strängnäs! Att
vi reste till Etiopien hänger samman med att jag som volontär ett
halvår i början av 70-talet provade på att vara lärare i Nedjo i
Wollega-provinsen. Det avgjorde mitt yrkesval och också att vi långt
senare valde Etiopien som ett av våra länder för fältstudier.
Sedan några år är jag pensionär och bor i Uppsala. I domkyrkans
internationella grupp har vi vid flera tillfällen uppmärksammat HBE:s
arbete. Jag ser verkligen fram emot att få delta i styrelsen för HBE
och lära känna dess arbete bättre.
Eva Nordin, Uppsala
Kul att få vara med i det här sammanhanget. Jag gick i pension den 1 februari i år efter att ha
jobbat inom EFS och Svenska Kyrkan under mitt yrkesverksamma liv. Uppvuxen i bönhusmiljön i
Skråmträsk utanför Skellefteå blev tidigt "Missionen" något viktigt. Kommer ihåg att en
söndagsskollärare alltid talade om Abessinien istället för Etiopien när han berättade om
"Missionen". Under tonåren mötte jag de tidiga flyktingarna från Eritrea, och det var en
spännande kontakt med en annan värld. Jag var i alldeles rätt ålder för den växande
internationella solidariteten på 60-70-talet. Jag blev ungdomskonsulent och predikant/pastor
inom EFS och så småningom prästvigd och har de senaste åren arbetat i samarbetskyrkan i
Ersmark, Kågedalen. Under resans gång mötte jag min fru Anna-Lena från Österlen och hon
hade då varit på en resa till Somalia, så det internationella engagemanget delar vi. Under 1988
åkte jag på en studieresa till Eritrea som gjorde djupt intryck. Så kom våra tre barn i början på
90-talet och när de hade blivit lite äldre åkte hela familjen på semesterresor till Afrika (Gambia).
Det blev senare också en "vänförsamlingsresa" till Tanzania för AnnaLena och vår dotter Marta. Hela familjen åkte något år senare till
Tanzania på semester och då "hämtade vi hem" Marta som då jobbat
som volontär. I samband med EFS fortbildning i Addis år 2015 reste vi
en vecka till Wollega tillsammans med Kersti Karlsson - viktiga veckor
som gav både nya kunskaper och förnyat engagemang. Vi besökte
WSG/Hope for Childrens arbete och slogs av både engagemang och
professionalitet hos de som jobbade där.
Lars-Martin Lund, Skellefteå
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HBE-resa till Etiopien 16 – 25 november 2019
med Lars Hjort som reseledare
16/11 Lö
Avresa från Göteborg/Landvetter kl 07.05
(från Stockholm och Köpenhamn på förfrågan) via
Frankfurt. Ankomst Addis Abeba/Bole Int kl 21.40 där vi blir
hämtade och transporterade till vårt hotell.
17/11 Sö
Vi firar gudstjänst i Kirkos (ev. någon annan
församling) och får under lunchen träffa
församlingsmedlemmar och dela deras erfarenheter. På
eftermiddagen får vi vila eller se på staden.
18/11 Må
Idag får vi göra studiebesök på olika
verksamheter som WSG/Bright Star bedriver i Addis. Vi
delas upp i två grupper och får bland annat besöka skolor,
gatubarnsarbete och rehabiliteringshem för flickor från
gatan. På kvällen sammanfattar vi våra intryck.
19/11 Ti
Vi startar tidigt vår långa resa till Arba Minch
(55 mil). På vägen får vi uppleva det etiopiska landskapet
längs Rift Valley. Från bergen går vår väg ner i torra
halvökenområden och vidare till bördiga fruktodlingstrakter. Vi gör flera stopp på vägen och
anländer när det mörknar till Arba Minch (Fyrtio källor).
20/11 On
På slingriga serpentinvägar når vi en av resans höjdpunkter – Chencha. Här får vi möta
WSGs lokala och förebyggande arbete. Här bor vi enkelt och kanske någon t.o.m. får övernatta i
stadens fängelse.
21/11 To
Tidig avresa från Chencha gör att vi hinner med en tur ut på Lake Chamo. Här är det
gott om krokodiler och flodhästar, sjöfåglar och fisk. Nöjda på upplevelser får vi njuta av
solnedgången över Lake Chamo och Lake Abaya. Vi somnar gott till cikadornas aftonmusik.
22/11 Fr
Ännu en tidig avresa och idag till Ziway vid Lake Ziway. På vägen gör vi besök i någon
församling eller outreach. Området i Rift Valley är starkt muslimskt, men församlingar växer upp mitt
i denna kontext. I Ziway kan vi se många fina och fascinerande sjöfåglar.
23/11 Lö
Vår resa går idag tillbaka mot Addis. Vi hinner se lite mer av huvudstaden, kanske
inhandla några minnessaker innan vi äter middag tillsammans med våra vänner. Vi åker i god tid till
flygplatsen för att hinna checka in på vårt nattflyg som avgår från flygplatsen Bole kl. 23.40.
24/11 Sö

Vi återvänder, via Frankfurt, till Göteborg/Landvetter kl. 09.40
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Vill du åka med?
Anmälan: sker på King Tours hemsida www.kingtours.se senast den 15/9 med en anmälningsavgift på
SEK 1500
Pris: SEK 11000 (inklusive anmälningsavgift). Då ingår flyg t.o.r. Göteborg – Addis Abeba, hotell
med frukost, transporter inom landet, båttur, guide där det behövs och reseledning. Enkelrumsavgift
(i mån av tillgång) 200 kr/natt. I avgiften ingår inte: övriga måltider, visum, ev. vaccinationer, ev.
inträden.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet och priser som är beroende av valutakurser.
Resan görs i samarbete med Hopp för barn i Etiopien och dess etiopiska systerorganisation Bright
Star/ WSG. Dessutom sker samverkan med Kirkos församling i Mekane Yesoskyrkan i Addis Abeba.

HBE - Hopp för barn i Etiopien är en svensk stödorganisation till WSG/HCE etiopiska organisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för gatubarn,
slavarbetande barn och fattiga i Addis Abeba och på den etiopiska landsbygden.
www.hbe.nu
Kirkos församling är vänförsamling med Partille församling och tillhör EECMY. De
bedriver ett stort arbete bland barn och familjer i Addis Abeba och är faddrar till flera
nya församlingar i Rift Valley-området.
King Tours står som teknisk arrangör. Reseledare är Lars Hjort,
Partille 070-521 16 52

Brobacken 10C443 30 Lerum


Telefon 0431 830 89

info@kingtours.se
Org. nr 559040-4173

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.
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Några glimtar från WSG/Bright Stars arbete i Etiopien
Skolprojektet
Många fattiga familjer har inte råd att
låta barnen gå i vanlig skola. WSG/BS
driver tre skolor, som innehåller förskola
och de första åren av grundskolan. Två
skolor ligger i Addis Abeba: Entoto och
Gurara, och en skola ligger i Chencha.
Totalt går 404 elever i dessa skolor, och
WSG/BS förser eleverna med det som
behövs för att de skall kunna gå i skolan,
såsom
skoluniform,
skor
och
skolmateriel som böcker, penna och
papper. De får också frukost och lunch
under skoldagen. Bilden är från julfirandet i en av skolorna.

Några andra utbildningsprojekt
WSG/BS driver några projekt som stöttar barn
och ungdomar från extremt fattiga familjer så
att de kan få utbildning genom vanliga
förskolor, skolor och gymnasier. Totalt deltar
över 900 barn i åldrarna 4-18 år i dessa projekt.
Barnen får allt det som barnen i skolprojektet
får för att klara skolgången. Dessutom utbildas
de och deras familjer om sjukdomar, speciellt
hudsjukdomar och förses med bl a
hygienmaterial som tvål och vaselin.
I ”självständighets-projektet” får 45 studenter
ekonomiskt stöd till mat, hygienartiklar, resor och
skolavgifter för att kunna studera vid högskolor
och universitet. De får också sociopsykologiskt
stöd för att kunna klara sig själva och bli
självförsörjande efter sin utbildning.
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”Rest center” för gatubarn
WSG/BS har arbetat med hjälp och stöd till gatubarn
under mer än 20 år. För närvarande får mer än 70
barn och ungdomar mat, duschmöjlighet och
psykologiskt stöd varje dag, och 20 gatubarn får olika
typer av utbildning. I samband med julen ordnade
man julfirande för personer som lever på gatan, och
som inte har någon annan att fira jul med. I år deltog
ca 1000 personer, och festen innebar också en
möjlighet att betjäna dem socialt, psykologiskt, och
andligt. Bilden är från denna fest.
Yrkesutbildning erbjuds för ungdomar som WSG kommit i kontakt med bl a via Rest center och
från projekten med prostituerade flickor och kvinnor. Bilden till vänster visar flickor som går i
den ettåriga sömnadsutbildningen, och man tränar både på traditionella och också mer
moderna symaskiner. Den högra bilden är tagen i samband med avlutningen på sömnads- och
hårfrisörs-utbildningarna nu i vår.

WSG/BS Generalförsamling och Medarbetarutbildning
WSG/BS har vuxit organisatoriskt vilket gör att man måsta arbeta på nya sätt. Sedan några år
tillbaka finns en generalförsamling som fattar övergripande beslut och ger råd till verksamheten.
Bilden till vänster är tagen vid ett sådant möte. Många personer deltar i arbetet, både i form av
anställning och frivilligt. Bilden till höger är tagen i samband med vidareutbildning för
medarbetarna så att samarbetet blir smidigt och de kan göra ännu bättre arbetsinsatser.

