
 

 

 

 

 

Vintern har kommit till hela vårt land med 
vackra snöklädda landskap och kyla. 
Adventstiden förbereder oss för julen som 
snart är här. Samtidigt rapporterar 
myndigheterna om att vi fortsatt måste följa 
olika restriktioner för att minska spridning 
av virus. 

 ************************** 
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: 

 Vädjan om extra gåvor 

 Rotary i Partille stöder HCE 

 Rapport från WSG/Bright Star 

 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 

 

Vädjan om extra 

julgåvor för 2021 
 

Insamlingen under 2021 har gått 
långsammare än vanligt. 
Samtidigt är behoven i Etiopien 
inte mindre än tidigare.  
 
För att nå budgeten behöver vi 
få in ca 120 000 kronor till iår. 
 
Vi vädjar nu till alla 
församlingar som nu åter 
samlas till gudstjänst att tänka 
på HBE som kollektändamål. 
 
Vi vädjar också till alla 
medlemmar att betala sina 
medlemsavgifter och gärna ge 
en extra gåva. 
 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 
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Nästa årsmöte blir 27 mars 2022 i Uppsala. 

Boka dagen redan nu. Mer information kommer i nästa Nyhetsbrev och 

utskick till alla medlemmar. 

 

Vädjan om extra gåvor under jul och nyår 
 

Pandemin liksom andra faktorer har lett till att behoven och kostnaderna för de projekt 

som vi stöder i Etiopien har ökat. Mat och hygienartiklar har blivit dyrare. Pandemin 

ställer också extra krav på användandet av munskydd och andra skyddsartiklar. 

Skolorna behöver köpa in mer material mm mm. 

 

Samtidigt har gåvorna inte varit lika höga under 2021 som de brukar vara under 

normala år utan pandemi. Situationen var liknande under 2020, men tack vare några 

extra gåvor som kom in under slutet av året lyckades vi ändå samla in det vi behövde 

för att kunna sända vidare de summor som vi lovat genom budgeten till WSG/Bright 

Star och HCE. 

 

Nu ber vi återigen våra medlemmar och de organisationer och församlingar som 

stöttar WSG/Bright Star och HCE om extra gåvor och kollekter för att ge 

WSG/Bright Star och HCE möjlighet att fortsätta med sitt viktiga arbete i Etiopien. 

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021  
 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 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 
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För dig som vill besöka 

Etiopien och arbetet som vi 

stöder: 

 

Nästa resa i HBEs regi 

planeras till 2022 
 
Mer information kommer på 

HBEs hemsida och i kommande 

nyhetsbrev.  

 

Reseledare blir Lars Hjorth.  

 

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 

 

Information från en de organisationer som stöttar via HBE 

 

Partille Rotaryklubb stödjer HCEs kvinnohem 
 

 

Rotarys motto är ”Service above all”, och därför engagerar man sig i 

hjälpprojekt runt om i världen. Partilleklubben ville ha ett nytt arbete att 

engagera sig i och valet föll på Etiopien via HBE. Under tre års tid stöder 

klubben i samarbete med Rotarys U-fond 2-3 flickor genom HCEs ”New Life 

Girls home” i Addis Abeba. Verksamheten riktar sig till unga kvinnor som 

hamnat i prostitution och hjälper dem till en ny livsstil och försörjning. Det 

känns roligt att få ha detta samarbete med Partille Rotaryklubb, med de 

utsatta flickornas bästa i fokus. 

 

Lars Hjort, rotarian 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com
mailto:svante.annerhult@gmail.com
mailto:mister.stig2@gmail.com
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Bright Star arbetar med att 

återförena gatubarn med sina familjer 
 

En form av arbete som Bright Star gör är att försöka återförena barn och ungdomar som 

tagit sig till Addis Ababa från byar på landsbygden, men hamnat på gatan eller i hem 

där de arbetar under slavliknande förhållanden.  

Bright Star har nyligen genomfört ett projekt 

där man har gett 30 barn och ungdomar 

tillfälligt härbärge i en av sina byggnader, 

medan man arbetat med återförening av 

barnen och ungdomarna med sina familjer. 

Under tiden som de vistats i det tillfälliga 

härbärget har de förutom husrum fått mat, 

utbildning och hälsovård.  

 

 

Återföreningsprojektet har genomförts med godkännande och i samarbete med 

myndigheterna. Av de 30 barnen har man lyckat återförena 29 av dem med sina 

respektive familjer. 
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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 

 

Rapport om situationen i Etiopien 
 

I dagsläget är det svårt att veta hur den allmänna situationen i Etiopien är. 

Olika media och informationskanaler ger olika bilder. I förra nyhetsbrevet 

gav vi en allmän information om läget. 

 

Något vi dock kan vara mer säkra på är att den humanitära situationen i 

Etiopien är svår och att den civila befolkningen i hela norra Etiopien lider 

svårt. FN räknar med att cirka 24 miljoner människor är i behov av 

humanitär hjälp under tredje och fjärde kvartalet 2021. Det är framförallt 

barn, unga och kvinnor som är mest utsatta. 

 

Smittspridningen av coronaviruset i Etiopien är utbredd och har ökat 

drastiskt de senaste veckorna. Hittills har totalt ca 370 000 personer 

insjukna. Under september var smittspridningen stor med ca 1000 nya fall 

varje dag. Sedan har den sjunkit och nu i början av december rapporteras 

ca 130 fall per dag. Sammanlagt har ca 6800 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. Sammanlagt har ca 10 % av befolkningen fått en spruta 

och 2 % har fått två vaccinsprutor. 

 

 


