
	  

Nu	  är	  det	  härligt	  att	  leva!	  
Sommar,	  sol	  och	  goda	  nyheter	  från	  
Etiopien	  gör	  oss	  glada.	  

Hopp	  för	  Barn	  i	  Etiopien	  
stödförening	  för	  Win	  Souls	  for	  God	  &	  Hope	  for	  Children	  in	  Ethiopia	  

Nyhetsbrev	  från	  HBE	  
sommaren	  2011	  
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”Nu	  är	  det	  härligt	  att	  leva!”	  -‐	  	  så	  börjar	  refrängen	  på	  en	  
av	  våra	  nyare	  sommarpsalmer,	  nr	  753.	  Och	  nu	  är	  det	  
verkligen	  härligt	  att	  leva.	  I	  skrivande	  stund	  är	  det	  
högsommarvarmt	  ute,	  fåglarna	  sjunger	  och	  grillen	  har	  
kommit	  fram	  ur	  förrådet.	  Från	  Etiopien	  får	  vi	  goda	  
nyheter	  om	  hur	  det	  hårda	  arbete	  som	  WSG/HCE:s	  
personal	  utför	  dagligen	  ger	  goda	  resultat.	  Hela	  tre	  
personer	  ur	  HBE:s	  styrelse	  har	  rest	  i	  Etiopien	  i	  vår	  och	  
då	  naturligtvis	  också	  passat	  på	  att	  besöka	  WSG/HCE	  i	  
Addis	  Abeba	  och	  Chencha.	  Läs	  mer	  om	  deras	  
reseupplevelser	  på	  sidorna	  2	  och	  3.	  

I	  oktober	  kommer	  HBE	  att	  vara	  värd	  för	  det	  årliga	  
Partners’	  Meeting,	  som	  WSG/HCE	  bjuder	  in	  sina	  
nordeuropeiska	  samarbetsorganisationer	  till.	  Mötet	  
äger	  rum	  i	  Stockholm.	  I	  samband	  med	  det	  hoppas	  vi	  få	  
besök	  från	  Addis	  Abeba	  som	  reser	  runt	  några	  dagar	  
och	  berättar	  om	  WSG/HCE:s	  arbete.	  Håll	  utkik	  på	  
hemsidan	  för	  mer	  information	  om	  tider	  och	  platser!	  	  	  	  
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Styrelsen	  vill	  passa	  på	  att	  önska	  alla	  
en	  skön	  sommar	  och	  samtidigt	  
tacka	  för	  ert	  stöd	  till	  allas	  vår	  
förening!	  	  

Nu	  när	  bokslutet	  för	  2010	  är	  klart	  kan	  vi	  se	  
att	  94%	  av	  insamlade	  medel	  skickats	  till	  
WSG/HCE.	  Kostnaderna	  för	  administration	  
m.m.	  uppgick	  alltså	  endast	  till	  knappt	  6%.	  	  	  
	  
Under	  2011	  har	  t.o.m.	  maj	  122	  000	  kr	  
inkommit,	  varav	  största	  andelen	  består	  av	  
gåvor	  från	  privatpersoner	  och	  
församlingar.	  203	  000	  kr	  har	  hittills	  
skickats	  till	  WSG/HCE.	  	  Kostnaderna	  har	  
under	  samma	  period	  uppgått	  till	  12	  000	  kr.	  	  
	  
Eftersom	  alla	  i	  HBE:s	  styrelse	  arbetar	  gratis	  
kan	  vi	  hålla	  nere	  kostnaderna!	  

Några	  ord	  från	  kassören	  

HBE,	  c/o	  Brorsson,	  Karlavagnsg.	  10,	  724	  68	  Västerås	   www.hbe.nu	   pg.	  40	  83	  52-‐3	   	  
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Aktuellt	  från	  Rest	  Center	  
	  
HBE	  stödjer	  ekonomiskt	  bl.a.	  Rest	  Center.	  Hit	  kommer	  
gatubarn	  i	  ett	  första	  skede	  på	  väg	  bort	  från	  gatan.	  Nu	  startar	  
man	  flera	  nya	  program	  för	  att	  hjälpa	  dem	  till	  ett	  nytt	  liv.	  

Out	  reach	  en	  kväll	  i	  Addis	  Abeba	  
av	  Birgitta	  Brorsson	  
Några	  WSG-‐are	  och	  några	  svenskar	  på	  
besök	  går	  genom	  centrala	  Addis	  för	  att	  
kontakta	  dem	  som	  har	  sitt	  boende	  på	  
gatan.	  Ett	  nytt	  bylte	  på	  en	  trottoar	  visar	  sig	  
vara	  en	  ung	  mamma	  med	  sin	  baby.	  Ett	  
kort	  samtal	  ger	  svar:	  hon	  kom	  till	  stan	  
norrifrån	  och	  hade	  arbete.	  Men	  då	  hon	  var	  
gravid	  fick	  hon	  sparken	  efter	  ett	  tag.	  
Återstod	  gatan	  och	  att	  tigga.	  En	  polis	  
hjälpte	  henne	  till	  en	  klinik	  när	  hon	  skulle	  
föda.	  Sedan	  blev	  det	  ut	  på	  gatan	  igen	  med	  
den	  lilla	  dottern,	  med	  ändå	  en	  viss	  
strategisk	  placering,	  utanför	  staketet	  till	  en	  
kyrka	  där	  nattvakterna	  sitter.	  ”Oh,	  hjälp	  
henne	  bort	  från	  gatan,	  fort!”	  blir	  den	  
spontana	  reaktionen	  från	  oss	  som	  har	  
möjlighet…	  
	  
Fotnot:	  Mamman	  och	  lilla	  dottern	  har	  nu	  
fått	  hjälp	  till	  ett	  boende	  och	  väntar	  på	  att	  
få	  komma	  med	  i	  ett	  av	  WSG:s	  program.	  
Men	  –	  de	  är	  många	  kvar	  därute…	  

	  

Dags	  att	  betala	  medlemsavgift!	  

	  
Alpha	  Business	  Program	  startade	  i	  februari	  
med	  24	  pojkar	  och	  1	  flicka,	  alla	  över	  16	  år.	  

Programmet	  ger	  individuellt	  stöd	  och	  hjälp	  att	  bryta	  
sitt	  drogberoende	  samt	  hjälp	  att	  utarbeta	  och	  följa	  
en	  personlig	  affärsplan	  för	  att	  kunna	  bli	  
självförsörjande.	  
	  

	  
Pink	  Chair	  Program	  planeras	  att	  börja	  i	  
september	  för	  barn	  under	  16	  år.	  Det	  är	  ett	  
försöksprojekt	  som	  ska	  ge	  dem	  möjlighet	  att	  

lära	  sig	  arbeta,	  hantera	  pengar	  och	  samtidigt	  
fortsätta	  skola	  på	  kvällstid.	  
	  
	  

Medical	  Treatment	  Program	  som	  kan	  ge	  
medicinsk	  hjälp	  till	  dem	  som	  kommer	  från	  
gatan	  och	  är	  sjuka.	  

	  
	  

New	  Comer	  and	  Small	  Scale	  Business	  
Program	  -‐	  ett	  flexibelt	  program	  där	  man	  kan	  
göra	  individanpassade	  lösningar	  som	  stöd	  på	  

vägen	  bort	  från	  livet	  på	  gatan.	  
	  
Du	  vet	  väl	  att	  du	  kan	  följa	  volontärerna	  Erika	  och	  
Josse,	  som	  arbetar	  på	  Rest	  center,	  via	  deras	  blogg?	  

http://erikaochjosse.wordpress.com	  
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Ange	  avsändare	  när	  du	  betalar	  och	  lämna	  gärna	  din	  e-‐postadress	  om	  du	  inte	  gjort	  det	  tidigare!	  

Nu	  är	  det	  dags	  att	  betala	  medlemsavgift	  till	  HBE	  för	  2011.	  

	  Årsavgifterna	  är	  150	  kr/person	  eller	  250	  kr/familj.	  

Betalar	  du	  familjemedlemskap	  ska	  familjemedlemmarna	  
vara	  folkbokförda	  på	  samma	  adress.	  Glöm	  inte	  ange	  namn	  
på	  familjemedlemmarna	  som	  avses	  när	  du	  betalar!	  

	  

Avgiften	  betalas	  in	  på	  pg.	  40	  83	  52	  –	  3	  	  

senast	  31/7!	  
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Höjdpunkt	  på	  höglandet	  
av	  Eva	  &	  Svante	  Annerhult	  
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För	  oss	  innebar	  vårens	  resa	  till	  Etiopien	  den	  ena	  
höjdpunkten	  efter	  den	  andra.	  Ofta	  fysiska	  och	  
påtagliga	  ”highlights”,	  upplevda	  av	  kroppens	  alla	  
sinnesorgan,	  men	  lika	  ofta	  djupt	  andliga	  –	  och	  
allra	  oftast	  en	  kombination	  av	  dessa	  båda.	  
WSG/HCE	  arbetar	  nämligen	  så!	  Allting	  förbereds	  i	  
bön.	  Ingenting	  görs,	  som	  inte	  är	  framlagt	  till	  
Herren.	  
	  
För	  oss	  som	  ganska	  typiskt	  ”svenskkyrkligt	  
återhållsamma”	  var	  det	  t.ex.	  en	  gripande	  
höjdpunkt	  att	  vandra	  fram	  över	  äppelodlingen	  
och	  be	  för	  varje	  enskilt	  träd.	  Eller	  att	  ta	  en	  näve	  
jord	  från	  ett	  område	  i	  Chencha	  som	  har	  skänkts	  
till	  WSG	  och	  att	  be	  Gud	  välsigna	  och	  visa	  vad	  han	  
vill	  att	  området	  skall	  användas	  till.	  Det	  är	  inte	  så	  
ofta	  man	  är	  med	  om	  så	  praktisk	  kristendom	  i	  
Sverige.	  
	  
En	  annan	  höjdpunkt	  ur	  minst	  dubbel	  bemärkelse	  
var	  vår	  vandring	  från	  Chencha	  till	  Bora,	  byn	  där	  
Gizachews	  föräldrar	  kommer	  ifrån,	  och	  även	  vår	  
familjs	  gode	  vän	  Israel	  Dejene,	  som	  guidade	  oss	  
på	  vandringen.	  Israel	  (som	  är	  kusin	  till	  Gizachew)	  
är	  förresten	  guide	  i	  Etiopien	  åt	  det	  svenska	  
reseföretaget	  ”Läs	  och	  Res”.	  
	  
Vandringen	  går	  på	  över	  3000	  m	  höjd	  och	  är	  
naturligtvis	  krävande	  av	  den	  orsaken.	  Naturen	  är	  
osannolikt	  vacker,	  med	  böljande	  fält	  och	  höga	  
höjder	  och	  djupa	  dalar.	  Ändå	  är	  den	  största	  
upplevelsen	  människorna	  man	  möter	  och	  ser.	  
Hela	  tiden	  har	  man	  barn	  runt	  omkring	  sig.	  Många	  
av	  dem	  bär	  en	  liten	  bror	  eller	  syster	  på	  ryggen,	  
trots	  att	  de	  kanske	  inte	  är	  mer	  än	  6-‐7	  år	  gamla.	  	  
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En	  känsla	  infinner	  sig	  att	  ju	  längre	  ut	  på	  
landsbygden	  man	  kommer,	  desto	  trasigare	  och	  
fattigare	  är	  barnen.	  Är	  det	  dessa	  barn	  som	  riskerar	  
att	  lockas	  till	  storstaden	  och	  där	  hamna	  på	  gatan?	  
tänker	  man.	  
	  
	  När	  vi	  vandrade	  iväg	  mötte	  vi	  strömmar	  av	  
människor	  som	  var	  på	  väg	  med	  sina	  bördor	  på	  
ryggen,	  eller	  djur	  i	  koppel	  för	  att	  sälja	  på	  
marknaden	  i	  Chencha.	  Många	  av	  dem	  var	  Israels	  
släktingar	  eller	  bekanta,	  så	  därför	  fick	  vi	  uppleva	  
den	  härliga	  och	  kärleksfulla	  hälsningsceremonin	  
många	  gånger.	  
	  
I	  Bora,	  en	  typisk	  sydetiopisk	  by	  med	  sina	  höga	  
hyddor	  byggda	  av	  falska	  bananträd,	  blev	  vi	  hjärtligt	  
mottagna	  av	  byns	  äldste,	  t.ex.	  tre	  av	  Israels	  
farbröder	  –	  och	  hans	  far	  som	  tagit	  lokalbussen	  från	  
Addis	  55	  mil	  och	  vandrat	  till	  byn	  före	  oss.	  Vi	  blev	  
inkvarterade	  i	  en	  hydda,	  där	  redan	  kor	  och	  en	  häst	  
bodde.	  Givetvis	  hade	  vi	  alla	  byns	  barn	  runt	  oss	  hela	  
tiden.	  Ibland	  sjöng	  de	  och	  dansade	  ledda	  av	  Israel.	  
Vilken	  glädje	  de	  visar	  trots	  den	  knappa	  
standarden!	  
	  
Runt	  lägerelden	  på	  kvällen	  bjöds	  vi	  på	  falska	  
bananer,	  sötpotatis,	  kokt	  ägg,	  bröd	  och	  en	  stark	  
kryddröra.	  Sedan	  blev	  det	  mer	  sång	  och	  dans	  av	  
barnen	  till	  ackompanjemang	  av	  en	  av	  byns	  äldstes	  
klinkande	  på	  ett	  hemmabyggt	  stränginstrument.	  
	  
Helt	  underbar	  fysisk	  och	  andlig	  höjdpunkt	  var	  det	  
att	  få	  sina	  fötter	  tvättade	  av	  starka	  kvinnohänder	  
före	  ”sänggåendet”.	  Någon	  säng	  var	  det	  givetvis	  
inte	  tal	  om,	  vi	  låg	  på	  ett	  par	  centimeter	  halm,	  täckt	  
av	  en	  presenning.	  Utrymmet	  tillät	  knappt	  att	  man	  
vände	  sig,	  så	  sömnen	  uteblev	  i	  stort	  sett.	  Men	  att	  
ligga	  vaken	  i	  skenet	  från	  ett	  bloss	  på	  väggen	  och	  
lyssna	  på	  djurens	  idisslande,	  mediterande	  över	  den	  
stora	  gåvan	  att	  få	  vara	  med	  om	  detta,	  och	  i	  samma	  
ögonblick	  som	  morgonljuset	  återkom	  väckas	  av	  
kornas	  brölande	  gjorde	  att	  man	  definitivt	  inte	  
saknade	  sömnen	  denna	  natt.	  



	  

	  

	  

Vill	  du	  följa	  med	  till	  Etiopien?	  
HBE:s	  styrelse	  föreslår	  att	  vi	  anordnar	  en	  resa	  till	  Etiopien	  för	  att	  på	  plats	  se	  arbetet	  bland	  gatubarnen.	  	  Resan	  
skulle	  omfatta	  några	  dagar	  i	  Addis	  Abeba,	  resa	  till	  Chencha	  i	  södra	  Etiopien	  där	  WSG/HCE	  har	  byggt	  ett	  
center,	  en	  dags	  reflexion	  vid	  sjön	  Langano	  på	  väg	  tillbaka	  till	  Addis	  Abeba,	  samt	  möte	  med	  den	  evangeliska	  
kyrkan	  Mekane	  Yesus	  och	  speciellt	  deras	  kvinnoarbete.	  	  För	  dem	  
som	  vill	  blir	  det	  flyg	  till	  de	  historiska	  platserna	  Axum	  och	  
Lalibela	  i	  norra	  Etiopien	  efter	  det.	  

Aktuella	  datum:	  25	  oktober	  –	  3	  eller	  5	  november	  2011	  
alternativt	  27	  februari	  –	  8	  eller	  10	  mars	  2012.	  
Pris:	  ca	  13.000	  kronor	  per	  person.	  	  
Reseledare	  är	  Kersti	  Karlsson,	  styrelsemedlem	  i	  HBE,	  som	  har	  
arbetat	  många	  år	  i	  Etiopien.	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  kunna	  ordna	  en	  träff	  för	  alla	  resenärer	  innan	  
resan,	  med	  information	  om	  landet,	  kulturen	  och	  arbetet	  vi	  vill	  
se.	  
	  
Intresserad?	  Kontakta	  Kersti	  via	  mail	  	  
kerstikarlsson@yahoo.com	  eller	  telefon	  070-‐2632396.	  
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Rapport	  från	  årsmötet	  

Årsmötet	  avhölls	  den	  12	  mars	  i	  Fässbergs	  
församlingshem	  i	  Mölndal.	  
Årsmötesförhandlingarna	  avlöpte	  enligt	  
dagordningen.	  	  

	  

I	  samband	  med	  årsmötet	  avgick	  styrelseledamoten	  
Henrik	  Kristing	  Heldal	  på	  egen	  begäran.	  Henrik	  
fortsätter	  dock	  att	  vara	  aktiv	  i	  HBE	  som	  medlem.	  
Årsmötet	  framförde	  ett	  tack	  till	  Henrik	  och	  
styrelsen	  vill	  instämma	  i	  detta	  och	  tacka	  Henrik	  för	  
allt	  gott	  arbete	  du	  gjort	  i	  styrelsen!	  

	  

Efter	  årsmötet	  fortsatte	  samkvämet	  med	  etiopisk	  
mat,	  musikunderhållning	  och	  berättelser	  från	  
Addis	  Abeba	  bl.	  a.	  av	  psykolog	  Helena	  Klemetz.	  	  

	  

Årsmötesprotokollet	  kommer	  inom	  kort	  att	  läggas	  
ut	  på	  hemsidan,	  www.hbe.nu.	  	  
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Efter	  årsmötet	  ser	  styrelsen	  ut	  som	  följer:	  

Ordförande:	  Birgitta	  Brorsson	  
e-‐post:	  brorssonb@gmail.com	  
telefon:	  021-‐18	  48	  38	  	  

Sekreterare:	  Svante	  Annerhult	  
e-‐post:	  svante.annerhult@gmail.com	  
telefon:	  0371-‐31	  711	  

Kassör:	  Britt	  Franzén	  
e-‐post:	  britt.franzen@one.se	  
telefon:	  08-‐752	  05	  77	  

Ledamot:	  Paul	  Persson	  
e-‐post:	  kes.paul.persson@tele2.se	  
telefon:	  031-‐23	  33	  34	  

Ledamot:	  Annars	  Aas	  
e-‐post:	  annar.aas@svenskakyrkan.se	  
telefon:	  031-‐87	  35	  15	  

Ledamot:	  Louise	  Wetterlund	  
e-‐post:	  louise.wetterlund@gmail.com	  
telefon:	  040-‐13	  85	  58	  

Suppleant:	  Sara	  Kristjánsdóttir	  
e-‐post:	  sara_kristjansdottir@yahoo.se	  
telefon:	  070-‐523	  89	  90	  

Suppleant:	  Kersti	  Karlsson	  
e-‐post:	  kerstikarlsson@yahoo.com	  
telefon:	  070-‐263	  23	  96	  


