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NYHETSBREV FRÅN HBE 

Ett år går fort och nu är det snart dags att lägga 

2010 till handlingarna. För HBE:s del har detta 

varit ett händelserikt år. Läs mer om bl.a. Mission 

Back-teamets äventyr längre fram i nyhetsbrevet.  

 

Liksom förra året finns det möjlighet att ge bort 

ett bidrag till HBE som julklapp. Du får ett kort 

som du kan slå in i paket och din julklapp 

kommer att glädja många fler än bara 

mottagaren.  

Nu är det (snart) jul igen! 
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Nu ser vi med glädje och tillförsikt fram emot ett 

nytt spännande verksamhetsår! Har du idéer eller 

synpunkter är du välkommen att kontakta någon i 

styrelsen.  

 

En god jul och ett gott nytt år  

önskar Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förra julens stora fest 
Av Kersti Karlsson 

I vintras avslutades mitt senaste arbete i 

Etiopien men innan jag åkte hem i januari fick  

jag vara med om att fira jul tillsammans med 

WSG. Åtta dagar runt den etiopiska julen i 

början av januari fick 10000 gatubarn äta en 

riktig jullunch, ca 1000 per dag. I år var det en 

irländsk organisation som serverade gatufolket 

som fick sitta kring dukade bord.  

 

Det var gripande att se irländarna gå omkring 

borden och servera gatufolket. Var det någon 

som hellre ville ha en Coca Cola än en Fanta så 

gick det bra. WSG passade på att ha ett 

program i samband med lunchen varje dag, 

med sånggrupp och predikan av Gizachew.  

Det blev jul också för våra vänner på gatan 
detta år! 

Bild från julfirande med WSG – se artikel nedan.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Efter lång tids planering var det i somras äntligen 

dags för ”Mission Back to Europe”: Som vi 

berättade i förra nyhetsbrevet var tanken att tio  

ungdomar skulle resa runt i Sverige och Norge för 

att möta svenska ungdomar och för att berätta hur 

deras liv hade förändrats av Gud.  Gizachew 

berättade att han gärna ville få möjligheten att ge 

tillbaka lite av allt stöd WSG fått från Skandinavien 

genom åren och få sprida lite hopp bland 

ungdomar även här.  

 

Tyvärr lade byråkratin hinder i vägen för planerna 

och endast fyra av de tio beviljades visum – 

Gizachew, Alex, Tariku och Admasu. De tre 

förstnämnda är några av grundarna av WSG och 

Admasu är en av de första pojkarna från gatan 

som WSG hade kontakt med. Idag arbetar han 

inom organisationen, har utbildat sig, skaffat 

familj och har nyss välkomnat sitt första barn till 

världen.   

 

Det var fyra glada män som landade på Arlanda i 

mitten på juli för vidare färd mot Fangekasa Bible 

Camp i Norge. Där var teamet under en vecka. De 

ledde bibelstudier, predikade och delade med sig 

av sina livshistorier till deltagarna på lägret. 

 

 

 

 

 
Gizachew och Tariku på bussen till Norge. 

 

 

 

Mission Back to Europe 

Sid 2 

 

Nyhetsbrev från HBE 

Därefter vidtog en lång tågresa som slutade i 

Karlshamn. Där klev teamet ombord på båten 

Shalom. Det var en ny upplevelse för dem att bo 

på båt flera dagar i rad. Trots viss sjögång gick 

det bra! Med Shalom gjordes strandhugg med 

bryggmöten i Blekinge skärgård.  

 

 

 

Efter detta var det dags att styra kosan norrut 

igen, mot Örnsköldsvik denna gången och 

ungdomslägret TEJP i Salts/EFS:s regi. Detta var 

en höjdpunkt på resan för teamet och de fick 

möta många engagerade och intresserade 

ungdomar under den vecka som lägret pågick.  

 

Den sista etappen av resan inleddes med en ny 

tågresa genom vårt avlånga land, nu med Ystad 

som slutdestination. Här väntade båten Elida för 

att ta med gänget på ett nytt segeläventyr. 

Under seglatsen längs ostkusten gjorde man 

stopp för bryggmöten med sång och predikan 

från båten. Teamet klev av Elida i Stockholm för 

att därifrån flyga tillbaka till Addis igen. 

 

I ett resebrev skriver teamet att de är 

tacksamma för allt de har fått uppleva under 

resan och för alla möten de varit med om. Trots 

att det ibland är svårt med den annorlunda 

kulturen här, tycker de att klarat resan bra. De 

uttrycker sin glädje över att deras arbete i 

Etiopien för Guds rike också får konsekvenser 

och efterdyningar här. De avslutar: “Remember 

we are not called just to live, we are called to 

live and let others live in Christ.” – “Kom ihåg 

att vi är inte bara kallade till att leva, vi är 

kallade till att leva och låta andra leva i Kristus.”  

  

Av Louise Wetterlund 

 
 



 

Årets julklapp 2010! 

Sid 3 Nyhetsbrev från HBE 

 

Nej, årets julklapp är inte en läsplatta 

eller ett nytt fräckt skal till iPhone.  Årets 

julklapp är en tallrik injera, en läsk och en 

liten present. Årets julklapp är att få sitta 

vid ett dukat bord och äta mat 

tillsammans med andra. Årets julklapp är 

en kväll i värme och gemenskap. Årets 

julklapp är att få känna sig som en 

fullvärdig människa, åtminstone för några 

timmar.  

 

Denna julklapp delar WSG ut till tusentals 

barn och ungdomar i Addis Abeba varje 

år. Människor som vanligtvis aldrig blir 

serverade någonting av någon, får sitta 

vid dukade bord och bli serverade mat 

och dryck. WSG:s julfirande brukar vara 

oerhört uppskattat och förra året slog 

firandet rekord i antal deltagare när över 

10 000 portioner mat serverades under 

det åtta dagar långa firandet.  

Nu kan du bli del av detta firande. Ge 

bort en gåva till HBE i julklapp så hjälper 

du våra vänner i WSG att förmedla julens 

budskap genom ett mål mat till barn och 

ungdomar från Addis Abebas gator. 

Kostnaden för ett julbord i Sverige räcker 

till 30 julbord i Addis! 

 

 

Skicka in din julgåva på vårt plusgiro  

40 83 52-3 och märk inbetalningen med 

”Julklapp 2010” och ditt namn och 

adress, så får du ett julkort tillbaka att 

ge bort under granen.  

 

Vi behöver ha pengarna senast den 

20/12 för att du ska få kortet i tid! 

 

 

 



 

Bli medlem i HBE! 

 Betala in medlemsavgiften 150:- på pg 40 83 52-3. 

 Glöm inte uppge avsändare (namn, adress och, om     

 möjligt, e-postadress.) Familjemedlemskap för en 

hel familj på samma adress kostar 250:- per år. 

 

Du bidrar då till allt det goda arbete som WSG/HCE gör i     

Etiopien  och får genom HBE:s nyhetsbrev ta del av vad  

som  sker i arbetet i såväl Etiopien som i Sverige. 

 

Är du medlem men vet att du har glömt betala årets avgift? 

Det är inte för sent än! 

 

Här får du några tips på hur du kan bidra:  

* Månatligt givande (en person i self dependency project 

kostar ungefär 750:-  per månad)  

* Vid födelsedagar mm ge gåvan till HBE i stället för 

presenter 

* Ordna loppis, middagar, musikcafé, musikgala mm 

* Värva medlemmar, så att vi blir fler som vill stödja WSG. 

  

 

Sid 4 

 

Nyhetsbrev från HBE 

 

 

 

Rapport från Partners Meeting 
 

Årets Partners Meeting ägde rum i Köpenhamn 

den 8-9 oktober. Värdar tillsammans med 

WSG/HCE var de danska organisationerna Afriks 

in touch och DEM (Danish Evangelical Mission). 

Från WSG/HCE deltog Gizachew Ayka och Yonas 

Tesfaye. Från HBE deltog Birgitta Brorsson och 

Louise Wetterlund.  

 

Det var två inspirerande och givande dagar i 

Köpenhamn. Gizachew och Yonas gick igenom 

WSG:s och HCE:s årsrapporter och 

årsredovisningar. Vi fick se många fina bevis på 

att verksamheten sprudlar av liv och uppnår goda 

resultat.  

 

Under nästa år kommer WSG/HCE att satsa 

mycket på utbildning av personalen. Detta behövs 

för att rusta organisationerna för den utmaning 

som de senaste årens tillväxt inom 

verksamheterna har inneburit. Vi fick också veta 

att aktivitetshuset i Chencha är färdigt och invigt. 

Huset rymmer skola, samlingslokaler, 

sjukvårdsklinik, idrottshall och bibliotek. Under 

2009-2010 tog 167 studenter examen.  

 

 

Tyvärr avled en av flickorna på Deborah-centret 

för f.d. prostituerade i somras i aids. Detta var 

naturligtvis mycket ledsamt för alla involverade i 

arbetet och det visar på att kampen mot aids och 

HIV måste fortsätta.  

 

Gizachew och Yonas påminde oss alla om att 

grunden i arbetet, orsaken till att vi alla samlats 

till mötet, var pojkarna och flickorna som lever 

sina liv i gatans mörker. De ger oss ork och 

inspiration att arbeta dag och natt, sade 

Gizachew. Uppgiften vi har fått är att förbättra 

deras livssituation efter bästa förmåga. Det är vi 

alla partners övertygade om att WSG och HCE 

gör! 

 

Efter Partners Meeting gjorde Gizachew och 

Yonas några besök för HBE:s räkning. Yonas 

besökte mellanstadieklasser i en skola i Tottarp, 

som just den aktuella veckan hade global vecka. 

Yonas och Gizachew besökte också 

Pastoralinstitutet i Lund, som utbildar blivande 

präster i Svenska kyrkan, och en syförening i 

EFS-föreningen i Staffanstorp. I Linköping 

ordnade May och Henrik Kristing-Heldal en 

välgörenhetskonsert där Gizachew höll ett 

anförande.  

 

Nästa år är det HBE som tillsammans med WSG är 

värd för Partners Meeting.  

 

Av Louise Wetterlund 

 
 

 


