
 

 

 

 

 

Året närmar sig sitt slut och adventstiden 
förbereder oss för att fira jul. 

 ************************** 
I detta nyhetsbrev får du aktuell information 
från HBE, som bidrar till att hjälpa barn och 
unga i Etiopien. 
 
Här finner du också: 
• Om HBE, en beskrivning av föreningen 
• Vädjan om extra julgåvor 
• Besöksrapport november 2022 
• Eva och Marianne säljer egna verk till 

förmån för HBE 
• 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 
 

Stort tack för alla 
generösa gåvor 

 
Tack vare alla många och 
generösa gåvor har vi nästan 
samlat in de medel som vi hade 
budgeterat. 
 
Situationen i Etiopien är svårare 
än tidigare med hög inflation 
och alla extra medel behövs.  
 
Styrelsen har beslutat att 
överlämna en extra julgåva till 
medarbetarna i Etiopien, och 
därför vädjar vi om fortsatt 
stöd. 
 
Be för Etiopien och dess folk, 
och särskilt för alla barn och 
ungdomar i verksamheterna 
och för medarbetarna. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 
Swish 1232267680 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev från HBE 
December 2022     www.hbe.nu 

 
 

 



2 
 

Om föreningen Hopp för barn i Etiopien 
I slutet av 1990-talet hade 10 ungdomar i Entoto-kyrkan i norra Addis Abeba en vision:  

Att söka upp stadens gatufolk,  
att steg för steg ta dem därifrån,  
och att en dag få se dem flyga själva 

 

Ungdomarna hade visionen, men kyrkans ledning tyckte att de skulle hålla sig inom kyrkans 
väggar, och trodde inte på dem – men ungdomarna gjorde det i alla fall. De ville dra en lans 
för det omöjligas konst.  

De sökte upp stadens gatufolk, gick ut till dem på gatan, satte sig ned bland dem, och 
delade måltid med dem. 

Steg för steg tog de dem därifrån, de fick komma till Rest Centre, fick duscha, fick mat, 
och fick prata med någon där. I snitt kom de fram till att det tog ca 9 månader för en som 
levt på gatan att börja tänka i andra banor. 

En dag började de se att de kunde flyga själva. Även de allra fattigaste familjerna fick 
skicka sina barn till skolan och där fick de mat, för det är ju svårt att lära sig något om 
man är hungrig. Om de sen ville lära sig ett yrke fick de yrkesutbildning, t.ex. till 
hårfrisörska, skräddare, vävare eller läderarbetare. Om de ville studera vidare 
uppmuntrades de till det och nu är några av dem sjuksköterskor, tandläkare och 
socialarbetare, och några av dem arbetar inom WSG/Bright Star och HCE.  

Arbetet har nu pågått under mer än 25 år och har hjälpt 10000-tals ungdomar att stå på 
egna ben.  

Entoto-kyrkan, som var deras hemkyrka, låg inom det område där EFS hade haft sin 
missionsstation sedan 1920-talet. Några av svenskarna såg de här ungdomarna och ville 
gärna stötta deras arbete bland gatufolket på något sätt. De bildade en förening, Hopp för 
Barn i Etiopien, år 2005, en ideell förening utan vinstsyfte, med ändamål att informera om 
och stödja detta arbete med människor som lever på gatorna, samt aktivt delta i det 
förebyggande arbetet.  

HBE har nu funnits i drygt 15 år och har nu 385 medlemmar, som stöder WSG/Bright Star 
och HCE i deras arbete för fattiga människor, ungdomsbrottslingar, prostituerade och de 
som fastnat som slavarbetare, att förbättra deras andliga, fysiska, sociala och ekonomiska 
situation.  

I stadsdelen Entoto lever vävarfolket, dorze, från sydvästra Etiopien och förser stadens 
invånare med etiopiska bomullsvaror. Många av dem kommer från staden Chencha. Därifrån 
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skickas många barn till Addis Abeba för att tjäna pengar och hjälpa familjer, och de blir 
barnarbetare och lever under dåliga villkor. Dessa barn hör till dem som får hjälp av WSG 
och HBE till att bli självförsörjande. Många har också återförenats med sina familjer till 
stor ömsesidig glädje. I Chencha har ett Multi-Purpose Centre byggts med idrottshall, 
klinik, och datorer för att ungdomarna ska vilja stanna. WSG har också förbättrat 
Chenchas fängelse, så att det är ett mönsterfängelse i landet. ”De ska lämna fängelset som 
bättre människor än de var när de kom dit!” 

HBE har genom åren arrangerat ett antal studieresor från Sverige för att fler ska få lära 
känna dem som arbetar så frimodigt med gatufolket, och många av dem har också besökt 
Sverige och berättat om arbetet.  

Bland dem som var med och startade HBE kan nämnas: 

Karin Gezelius, ”Mamma Karin”. Gizachew Ayka säger att ”Karin betydde så otroligt 
mycket för oss under våra första verksamhetsår. Hon var handledare och gav råd till 
vår hälsovårdspersonal. Hon undervisade föräldrar i förebyggande vård, i barnavård, 
familjeplanering och i vikten av god hygien. Hon var också rådgivare för oss i 
ledningen för WSG. Det har handlat om att lära oss hur man driver ett företag, om 
ekonomi och om kontakter med myndigheter. Hon har varit en mentor för många av 
oss, hjälpt oss att utvecklas.” (Läs mer om Karin i HBEs Nyhetsbrev 2021 nr 3) 

Per Edler – mångårig styrelsemedlem: Vi var i Etiopien hela familjen och blev så 
tagna av arbetet. ”Tänk om vi kunde bilda en förening som kunde nå utanför de 
kristna leden!” Och att de så frimodigt arbetar vidare! 
 
Berit Sunnanhed – har suttit i HBEs styrelse i många år. ”Jag hade alltid velat åka 
till Etiopien, och det var kanske 2003 som det äntligen blev av. Upplevde att 
människorna där hade något – allt var mycket mer än vad jag hade tänkt mig. Det var 
godare mat, vackrare solnedgångar, människorna var trevligare och vanligare än vad 
jag hade trott” 
 

HBE ger ut Nyhetsbrev tre-fyra gånger per år. Välkomna att bidra till nyhetsbrevet med 
att berätta om någon aktivitet som sker hos er för gatubarnen. I detta nyhetsbrevet 
möter ni Marianne i Mölndal som varje år ger ut en almanacka, och Eva som syr. I 
Östersund firar de lucia och i Fässberg går dopkollekterna till HBE. 

Välkommen att bli medlem i HBE!  

 

Kersti Karlsson 
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Nytt från HBEs styrelse 

 

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 mycket dyrare. 
Drivmedelskostnaden har under året blivit tre gånger dyrare. Inflationen är mycket hög. 

I samband med att två av styrelsens ledamöter nyligen besökte WSG/Bright Star (se 
reseberättelse nedan) visade det sig tydligt att den ekonomiska situationen är svårare 
än på länge. Styrelsen har därför beslutat att ge extra julgåva till WSG/Bright Star som 
uppmuntran för deras stora engagemang och entusiasm i arbetet. Skänk därför gärna 
en extra gåva. 

 

Informationsfoldern 
Som vi redan informerat om finns den nya informationsfoldern Hopp för barn i Etiopien på 
vår hemsida hbe.nu finns den under rubriken Om HBE. Det är bara att skriva och vika ihop 
foldern och sedan sprida den. Den finns i två färgvarianter. 
 

Viktiga länkar på sociala medier 
HBE Facebook 
https://www.facebook.com/Hopp-f%C3%B6r-Barn-i-Etiopien-222401954994933/ 
 
HBE instagram @hoppforbarnietiopien 
 https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dzx1wbr1bo8k&utm_content=onyqro2 
 
Bright Star Ethiopia  https://www.facebook.com/brightstarethiopia/ 
 
Hope for Children in Ethiopia https://www.facebook.com/hopeforchildreninethiopia/ 
 
 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022  
 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 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 

 
 
 

https://www.facebook.com/Hopp-f%C3%B6r-Barn-i-Etiopien-222401954994933/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=dzx1wbr1bo8k&utm_content=onyqro2
https://www.facebook.com/brightstarethiopia/
https://www.facebook.com/hopeforchildreninethiopia/
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Etiopien idag – större behov och större hängivenhet 
Besöksrapport från november 2022 

 

Johan Rappmann och Lars Hjort från HBEs styrelse hade förmånen att i mitten av november 
få besöka Etiopien och HBEs partners arbete i Addis Abeba. HBE stöder främst WSG/Bright 
Star, men också Hope for Children in Ethiopia, HCE. Under veckan vi befann oss där fick vi se 
det mesta av deras verksamheter i Addis. Omständigheterna medgav inte ett besök i 
Chencha (södra Etiopien), där arbete också pågår för fullt. 
 
Det samlade intrycket, när vi nu efter flera år kom tillbaka, är att behoven är ännu större idag 
än tidigare. Pandemin, kriget i Tigray och en skenande inflation på över 40 %, har gjort att 
marginalerna för de flesta är ännu mindre idag. Internflyktingar från kriget i norr och från 
landsbygden är en vanlig syn i Addis. Våra partners märker av detta i sitt öppna och 
uppsökande arbete. Även de som har jobb och haft det relativt välbeställt vittnar om att de 
lever på gränsen. Men samtidigt möttes vi av en kanske än större hängivenhet i arbetet för 
de mest utsatta – gatubarn, vuxna hemlösa, traffickingoffer och barnarbetare. 
Medarbetarnas helhjärtade engagemang, inte sällan dygnet runt, var berörande och 
smittande. Med nya förutsättningar hittar de nya vägar, som under pandemin, då de gjorde 
hembesök hos alla elever eftersom de inte kunde samlas i skolorna. Behoven syns oändliga, 
men medarbetarnas fokus ligger på alla de som de faktiskt kan hjälpa. Imponerande! 
 

 
Gizachew delar ut lunch under “öppet 
hus” på WSG/Brights Stars Rest Center 
 
 
Två verksamheter som vi besökte vill 
vi gärna lyfta fram som exempel.  
 
BOYS HOME inryms i några hus med 
en tillhörande fin trädgård. Här bor 
normalt ett 40-tal killar från gatan. De 

får husrum, mat, kläder, skolgång och försök till återförening med familjen. För närvarande 
var där över 57 killar, då tonåringar som flytt från kriget i norr också fått tillfälligt hem där. 
Hemmet förestås av en husfar och en husmor, som lever med ungdomarna dygnet runt. 
Personalen från WSG/BS deltar i de dagliga verksamheterna med aktiviteter, men också olika 
typer av stödsamtal. Även några volontärer ger av sin tid. Det som var fint att se var den 
kärlek, den respekt och den omsorg som dessa utsatta killar fick, men också hur kärleksfulla 
och respektfulla killarna hade blivit. Flera av dem berättade om hur deras destruktiva och 
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utsatta liv vänts till framtidstro och hopp. En ville bli psykolog och hjälpa i liknande 
verksamhet. En annan siktade på att bli evangelist och sprida det glada budskapet. 
 

 
 
Killarna på BOYS HOME 
 
 
NEW LIFE HOME är ett 
boende för flickor som varit i 
prostitution. Det är HCE som 
driver det och WSG/BS har ett 
motsvarande hem som heter 
Deborah House. Här mötte vi 
några av tjejerna, som lågmält 

berättade för oss om hur de fått en ny chans i livet. Husen de använder har de nyligen flyttat 
till och här finns stora möjligheter att utveckla med aktivitetsrum mm. NEW LIFE HOME leds 
av en utbildad kvinnlig läkare och den dagliga verksamheten drivs av en husmor, som bor på 
stället. Flera av flickorna går i grundskola och får yrkesutbildning. För att bearbeta sina 
trauman får de också regelbundna samtal med läkaren Kal Kidan. Verksamheten på NEW 
LIFE HOME har fått ett särskilt stöd via HBE under de senaste åren. 

 
 
 
 
 
NEW LIFE HOME-tjejerna spelar volley-
boll med två svenska volontärer 
 
 
 
 
 

 
 
Vill du läsa mer, så finns en mer utförlig rapport på www.hbe.nu 
 
Lars Hjort & Johan Rappmann 

http://www.hbe.nu/
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Evas syfabrik sålde för HBE i Apladalen i Värnamo 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Annerhult sålde sina egensydda vackra produkter på julmarknad i Apladalen.  

Överskottet går till HBE 
 
 

Marianne säljer almanackor till förmån för HBE 
 

 

 

 
 
Marianne Lundström i målartagen. 
Marianne har sedan 2010 gett ut fina 
årsalmanackor och kort med egna 
målningar och texter. Nu finns 
almanackan för 2023 framme. 
Överskottet för försäljningen går till HBE. 
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Rapport om situationen i Etiopien 
 
Under den senaste tiden har situationen varierat och förändringar sker snabbt.  Här är en 
rapport för hur situationen såg ut i mitten av november: 
 
Efter mycket hårda och bittra strider med tusentals offer, militära såväl som civila, skrevs 
den 2 november 2022 ett fredsavtal mellan Etiopien och TPLF (Tigray Peoples Liberation 
Front). Avtalet var framförhandlat i Sydafrika av Afrikanska Unionen (AU). Förhandlingar om 
hur avtalet ska förverkligas har fortsatt och den 12 november skrev de båda befälhavarna 
från den etiopiska armén och TPLF under ytterligare ett avtal. Processen för fred verkar 
denna gång vara ömsesidig på ett helt annat sätt än tidigare. Den viktigaste punkten är nu 
att TPLF inom 30 dagar ska överlämna sina vapen och avväpnas. De humanitära insatserna 
ska börja omgående med basal service som till exempel elektricitet, sjukvård, skolor och 
bankväsende ska prioriteras i Tigray och i andra utsatta områden.  

Inbördeskriget och stridigheterna har haft flera parter, och åtminstone två har inte direkt 
varit involverade i fredsförhandlingarna, dvs Eritrea och de regionala miliserna, framför allt 
Amhara-regionens väpnade armé. Avtalen indikerar inte direkt att de ska bli del av 
fredsavtalet, mer än att AU är de som övervakar freden och att den etiopiska armén har ett 
huvudansvar att på marken se till att inga nya stridigheter flammar upp. Ledningen för 
Amhara-regionen förefaller positiva till fredsöverenskommelsen. Det är troligt att 
presidenten i Eritrea inte kommer att flagga för vad de nu ämnar göra. Eritrea kommer att få 
behålla de gränsområden mot Tigray som tidigare varit omtvistade. Det är fortfarande öppet 
för förhandling vad som ska ske med västra Tigray/Wolkeit.  

Största oron är dock om fredsavtalet kommer att accepteras av inflytelserika TPLF-
anhängare i diasporan i Europa och USA. Där finns redan flera tendenser där fredsavtalet 
misstänkliggörs och svartmålas. 

Under senaste månaderna har den militära utbrytargrenen bland Oromo-folket OLA/Shene 
gjort flera terrorattentat i både östra och västra Oromia, attentat som även inkluderat mord 
på medlemmar och präster i Mekane Yesus-kyrkan. Den politiska agendan hos OLA/Shene är 
oklar, men de anser att det nu är ”oromos tur att styra Etiopien”, och att den nuvarande 
premiärministern inte levererat när det gäller detta. Oromogruppen är den största 
folkgruppen i Etiopien men har egentligen aldrig varit representerad på högsta nivå innan 
premiärminister Abiye kom till makten. Den nuvarande etiopiska ledningen vill se ett enat 
Etiopien där landets ca 80 folkgrupper lever i fred och samförstånd med varandra. 
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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 

För dig som vill besöka 
Etiopien och arbetet som vi 
stöder: 
 
Mer information kommer på 
HBEs hemsida och i kommande 
nyhetsbrev.  

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 
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