
Vädjan om extra gåvor 

för 2021 
 

Stort tack för alla extra gåvor som 
kom in före årsskiftet och som 
gjorde att vi klarade insamlings-
budgeten. Nu vid halvårsskiftet hade 
vi fått in ca 30 % av den budget som 
vi räknar med. De regelbundna 
kollekterna har kraftigt minskat nu 
när kyrkorna har varit stängda. 
 
Situationen i Etiopien är fortsatt 
besvärlig. Alla medel vi kan bidra 
med kommer till god användning och 
stöttar många utsatta.  
 
 

Vi vädjar därför om 
fortsatta rika gåvor för det 
viktiga arbetet i Etiopien 

 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaren och värmen har kommit till hela 
landet. Vaccinationerna har kommit igång 
bra och man planerar för att långsamt 
öppna upp samhället så att vi kan träffas 
och umgås igen.  

 ************************** 
I detta nyhetsbrev får du några glimtar från 
arbetet som stöds via HBE och som bidrar till 
att hjälpa barn och unga i Etiopien. 
 
Här finner du också: 

 Rapport från Årsmötet 2021 

 Rapport från Partners meeting 2021 

 Evas syfabrik och Svantes cyklar 

 Hos Marta och Maria 

                                                         Styrelsen 

Hopp för Barn i Etiopien 

Stödförening för Win Souls for God/Bright Star & Hope for Children in Ethiopia 
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Rapport från Årsmötet 2021 

Årets årsmöte hölls i digital form och lyckades samla medlemmar från olika delar av landet.  

Först hölls sedvanligt årsmöte och sedan fick vi presentationer av verksamheten direkt från 

Etiopien. 

 

Årsredovisningen för 2020 (Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen) föredrogs och 

lades till handlingarna. Mötet beslutade efter rekommendation från revisorn Petronella 

Wittung att årsredovisningen fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Eva Forssell Aronsson och Johan Rappmann för två år, och 

Eva Nordin valdes som ersättare för två år. Petronella Wittung valdes som revisor och Martin 

Stenvall som revisorsersättare för ett år. Som valberedning utsågs Eskil Jonsson, Maj Hylander 

och Per-Ove Nilsson. Medlemsavgiften för 2022 blev oförändrad, dvs 200 kr för enskild och 300 

kr för familj. För övrigt godkändes verksamhetsplan och budget för 2021. 

 

Efter det formella årsmötet informerade Gizachew Ayka Albe om WSG/Bright Stars verksamhet 

och Yonas Tesfaye om HCEs verksamhet. Denna tekniska möjlighet att ha ledarna för det arbete 

som vi stöder med bild och ljud med hög kvalitet direkt från Etiopien har ju utvecklats efter det 

behov som framkommit under pandemin. Gizachew och Yonas visade bilder och 

sammanfattade arbetet som pågår, och vi fick chansen att ställa frågor direkt till dem. Detta var 

värdefulla presentationer och samtal för oss alla som var med, och styrelsen planerar att öka 

denna typ av kontakter nu när tekniken visat sig fungera tillräckligt bra. 
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För dig som vill besöka 

Etiopien och arbetet som vi 

stöder: 

 

Nästa resa i HBEs regi 

skjuts upp till nästa år, 

2022, pga pandemin 
 
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 

 

 

mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com
mailto:svante.annerhult@gmail.com
mailto:mister.stig2@gmail.com
mailto:kersti80@gmail.com
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Rapport från Partners meeting 2021 

I år hölls Partners meeting den 12 juni digitalt via Zoom, med svenska HBE som 

värd. Utöver delar av HBEs styrelse och flera representanter från Win Souls for 

God och Bright Star från Etiopien deltog representanter från Tyskland (Dignity for 

Children), Norge (Gatefolket), Danmark (Promissio) och andra organisationer och 

personer i Sverige (Läkarmissionen och Björn Lenberg). 

Vid mötet presenterade deltagarna kort sina organisationer, verksamhet och 

insamlingsutmaningar. Därefter ägnades tiden åt en genomgång av WSG/BSs 

verksamhet under 2020 och en preliminär rapport för första halvåret för 2021. De 

delar som togs upp var 

 De olika projekt som bedrivits 

 Administrativa och organisatoriska aspekter 

 Finansiell rapport 

 Hur den allmänna situationen i Etiopien påverkar verksamheten (inflation, 

krig och oroligheter i landet mm) 

 Hur Covid-19 påverkar verksamheten 

 Framtidsplaner 

Mötet avslutades med att ledningen för WSG/BS gav kommentarer och strategier 

för framtiden. Mötet var givande och man konstaterade att fler deltagare var 

närvarande pga det digitala formatet. 
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Evas syfabrik och Svantes cyklar 
 

I Nyhetsbrevet presenterar vi då och då eldsjälar med anknytning till vår 

förening. Denna gång presenterar vi två personer: makarna Svante och Eva 

Annerhult i Smålandsstenar. De är pensionärer sedan ett antal år. Svante 

sitter i styrelsen sedan 2008 och är mångårig sekreterare. Eva är ett 

välbekant ansikte genom att hon vid flera årsmöten sålt sitt hantverk till 

förmån för HBE.  

Eva och Svante är aktiva i Svenska kyrkan och deltar ofta även i andra 

kyrkors gudstjänster och arrangemang då ekumeniken är stark i 

Smålandsstenar. De är med i församlingens internationella grupp, som 

stödjer WSG/BS och två andra projekt. De är även med i ett nätverk till stöd 

för ensamkommande ungdomar och har haft två ungdomar boende hemma 

hos sig. Svante berättar att av de 20 ungdomar som gick ut gymnasiet 2020 

har alla fått arbete i bygden! 

Evas och Svantes koppling till Etiopien går tillbaka till 1976 då ett av deras 

fyra barn, Tobias, föddes där och bara månader gammal kom till dom. 

Hösten 2006 gjorde Eva och Svante, tillsammans med Tobias och svärdottern 

Jenny, sin första resa till Etiopien. Vid planeringen visade en grannfru en 

artikel i EFS-tidningen om Kersti Karlsson, som var missionär på Svenska 

Missionen i Addis Abeba (Kersti sitter i styrelsen för HBE sedan många år). 

Eva och Svante mailade Kersti om boende, men det var fullbelagt på 

missionens gästhem. Hon rekommenderade ett gatubarnsarbetes boende 

tvärs över gatan. Detta var Win souls for God/Hope for childrens gästhem.  

De fyra dagarna på gästhemmet blev några av de mest innehållsrika i 

Svantes och Evas liv. De fick se ungdomar med brinnande iver arbeta för 

barn och ungdomar som levde på gatan. Svante och Eva vaknade om 

morgnarna till underbar lovsång när ungdomarna bad inför dagens 

uppgift. ”Don´t face the world until you have seen the face of God” kunde 

man läsa på en skylt i gästhemmet. De blev guidade i Addis Abeba med dess 

ofattbara fattigdom, men även skönhet. 

Under resan presenterade Kersti dem för Israel Dejene, som inom ett halvår 

därefter förmedlade kontakt med Tobias biologiska föräldrar och tre 

helsyskon. Familjerna har sedan dess hållit kontakt med Israel och stöttat 

hans utbildning och hans arbete med ungdomar i Addis Abeba. Israels 

verksamhet ”Megabi skate” blev 2014 av organisationen Global Citizen 

utsedd till årets bästa nyhet i Afrika. 

Det har blivit ytterligare fem resor till Etiopien för Svante och Eva. Efter att 

ha sett ungdomarnas arbetsglädje kan man inte låta bli att på något sätt 

fortsätta att engagera sig för gatuungdomarna, säger de. När tillfälle ges är 

de ute i olika sammanhang i bygden och pratar om WSGs och Bright Stars 

verksamheter för att väcka engagemang och samla in pengar. 
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Sedan 2012, dvs. på tionde året, har Eva skickat in pengar till HBE från 

försäljning i ”Evas syfabrik”. Eva har ett stort handarbetsintresse och har 

alltid hållit på att sy. Hon tillverkar cykelsadelskydd, kuddfordral, kassar, 

necessärer, laptopskydd, förkläden m.m. i tyg och skinn. Materialet kommer 

ofta från spill från närliggande möbel- och textilverksamheter. Försäljningen 

sker i mindre sammanhang, t ex när de är ute och pratar. Sedan skickar hon 

75% av alla intäkter till HBE. Från HBE kan vi notera att det sammanlagt 

under dessa tio år har blivit ca 90 000 kr! 

 

 

Eva redo 

sälja och 

berätta om 

HBE 

 

 

 

 

 

 

 

Efter inspiration av Svantes bror Börje, som bor på Fårö och i många år 

samlat på sig gamla cyklar som han har haft för uthyrning, började Svante 

samla på sig gamla cyklar och göra i ordning dessa. Helst mekar han med 

70-80 år gamla cyklar som är kvalitetsmässigt överlägsna de nyare. I början 

var det en samlarhobby, men av utrymmesskäl började han sälja. Ofta får 

han cyklar gratis och då tackar han givaren med att skicka in ett par 

hundralappar till HBE, vilket han ofta gör även annars också. Svante njuter 

av att olja upp och att ge nytt liv till cyklar, som annars skulle hamnat på 

någon återvinningsstation. Även intäkter från denna verksamhet håller vår 

redovisare Britt koll på, som visar att under åren 2017-2020 har dessa ”par 

hundralappar” i gåvor sammanlagt blivit nästan 25 000 kr! 
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’ 

Svante med en 

renoverad 

Husqvarna från 

1940-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva, som om dagarna håller till på övervåningen, och Svante, som håller till i 

källaren, träffas i husets mellanvåning för fikastunder och lunch. 

Svante och Eva har mycket att berätta. Vid en av deras resor till Addis Abeba 

tog de två skoputsarpojkar till sina hjärtan och gav dem sedan regelbundet 

stöd, som möjliggjorde att de ene idag är läkare och den andre 

professorsassistent. Men om detta får dessa sanna eldsjälar berätta mer om 

en annan gång. Tack Svante och Eva för ert engagemang och givmildhet! 

Johan Rappmann 
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Tack till ”Hos Marta och Maria”! 

 

 

Secondhandbutiken "Hos Marta och Maria" har funnits sedan 2003 och sedan 

starten har vi förmedlat cirka 13 miljoner kronor till olika projekt (t o m 2019). 

"Hos Marta och Maria" drivs som en ideell förening. Föreningen är en del av 

Svenska kyrkan i Stenungsund men ekonomiskt och organisatoriskt fristående. Ett 

stort antal frivilliga arbetar regelbundet i butiken. I första hand stöds arbete bland 

barn, unga och kvinnor i närmiljön, men också internationellt. Redan från starten 

stödde föreningen ett projekt för utsatta kvinnor i Etiopien. Då detta avslutades 

2019 ansökte HBE om ett anslag för sitt arbete, vilket beviljades med 60000 kr för 

2020. På grund av pandemin har "Hos Marta och Maria" inte kunnat bedriva sin 

verksamhet på samma sätt, men har nu åter delvis öppnat och bidrar till HBEs 

verksamhet utifrån dagens förutsättningar. 

 

Butiken är för närvarande semesterstängd men öppnar igen 16 augusti. Den finns 

på Gärdesvägen 8, Stenungsund. Vi är tacksamma för "Hos Marta och Marias" stöd 

och engagemang för Etiopiens utsatta genom HBE. 

 

Lars Hjort 
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Rapport från arbetet i Etiopien 

Våra samarbetsorganisationer i Etiopien fortsatte under året som gick frimodigt att 

hjälpa gatufolket. En grundsten i detta arbete är utbildning. ”Det mäktigaste vapnet man 

kan använda för att förändra världen”, som Nelson Mandela har sagt. I norra delen av 

Addis Abeba finns två skolor, i Gurara och Entoto, som är öppnade speciellt för 

gatufolket. Barnen får här också ett viktigt mål mat varje dag.  

 

 

 

Från Kindergarten, via grundskola upp till college och universitetsstudier, får även de 

mest behövande en bra start i livet. I yrkesskolor av olika slag får de träning i sömnad, 

vävning, frisöryrket, snickeri, golvläggning och läderarbeten, så att de kan bli 

självförsörjande. Under denna tid får de också rådgivning i att klara livet, ”life skills” och 

livsorientering.  

Covid 19 har inte drabbat Etiopien så hårt. Antalet döda är 4000 i maj 2021, och ca 

290000 insjuknade. Några familjemedlemmar till anställda i WSG har varit sjuka, men 

tillfrisknat. Under sommaren var skolorna stängda, men öppnades igen under hösten. 

Nu har återigen antalet smittade ökat, och personalen har informerats om att använda 

ansiktsmask och att tvätta händerna, och rengöringsmedel har delats ut för att skydda 

sig själv och andra.  
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Familjeåterförening 

Många ungdomar kommer till Addis för att hitta ett bra liv, men det är inte alltid så lätt. 

Deras familjer tappar kontakten med dem och har ingen aning om ifall de lever eller inte. 

Därför har våra partners i Addis kunnat hjälpa till med återförening med familjer som bor 

på landsbygden. Ett exempel är Temesgen/Bihonegn Melkamu från norra Etiopien, som 

hamnade i ett liv på gatan. Hans mamma och bror kom till Addis två gånger för att leta 

efter honom, men kunde inte hitta honom och blev övertygade om att han var död. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men han hade bytt namn från Bihonegn till Temesgen. Han hade kommit med i ett 

projekt startat av Bright Star som heter Urban Destitute Support Project, som innebar en 

total förändring i hans liv. Han blev fri från sina droger och började en yrkesutbildning 

och startade en skönhetssalong för kvinnor där han gjorde mycket bra ifrån sig. Men 

eftersom skolorna stängdes under Covid 19 beslöt han sig för att återförenas med sin 

familj, med hjälp av Bright Star. Dagen var historisk. Familjen accepterade sin son som 

om han kom tillbaka från döden. Det är svårt att tänka sig in i hur de kände när de såg 

honom. Speciellt hans mamma! 

Det finns alltså hopp för barnen i Etiopien, även om de av olika skäl hamnar i en väldigt 

oviss situation på gatan. 

Kersti Karlsson 

 


