
 

 

 

 

 

Enligt kalendern har ju våren börjat, i och 
med att vi kommit in i mars. Vi ser också 
olika små vårtecken, även om vi vet att 
kylan och snön inte är över än.  

 ************************** 
I detta nyhetsbrev får du aktuell information 
från HBE, som bidrar till att hjälpa barn och 
unga i Etiopien. 
 
Här finner du också: 

 Årsmötet i Skellefteå 

 Lyckad välgörenhetskonsert i Partille 

 Rapport från verksamheten 

 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 lyckades vi 
samla in de medel vi behövde 
för förra året. Dessutom kunde 
vi ge medarbetarna i Etiopien 
en extra julgåva. 
 
Fortfarande är situationen i 
Etiopien svår, med hög inflation 
och alla extra medel behövs.  
 
Be för Etiopien och dess folk, 
och särskilt för alla barn och 
ungdomar i verksamheterna 
och för alla engagerade 
medarbetare. 
 

Plusgirokonto 40 83 52-3 

Swish 1232267680 
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Nytt från HBEs styrelse 

Årsmöte 19 mars 2023 kl 14 

 
 

Årsmötet hålls i år i EFS-kyrkan i Skellefteå den 19 mars kl 14.00. Alla medlemmar har 

fått kallelse till årsmötet. Det går att delta via länk för den som inte har möjlighet att ta 

sig till Skellefteå.  

 

Innan årsmötesförhandlingarna finns möjlighet att fira högmässa kl. 11 i EFS-kyrkan 

med efterföljande kyrkkaffe. Predikan av t.f. kh Lars Hjort, ledamot i HBE:s styrelse. 

Under kyrkkaffet presenteras organisationerna WSG/BS, bl.a. genom rapport från resa i 

november 2022 och genom korta videofilmer från några av verksamheterna.  
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Välgörenhetskonsert till förmån för HBE 
 

 
 

Sävedalens församling och Partille Rotaryklubb anordnade en välgörenhetskonsert till 
förmån för HBE - Hopp för barn i Etiopien den 27 januari i Vallhamrakyrkan i Sävedalen (där 
pingstförsamlingen bjöd på lokalen). Kvällen blev mycket lyckad och ca 350 personer var 
med. Etiopienkören, en stor ungdoms- och vuxenkör på ca 90 sångare sjöng under ledning 
av Simon Ljungman och musiker. Mellan körsångerna berättade Johan Rappmann och Lars 
Hjorth om det arbete som HBE stöder i Etiopien via WSG/BS och HCE. Allt överskott från 

kvällen gick oavkortat till HBE, och totalt blev det nästan 29 000 kronor. Vi hade lotteri med 

etiopiska produkter samt en Marianne Lundström-kalender som vinster. Vår folder delades 

ut. Allt som allt en lyckad satsning! 
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Rapport från verksamheten i Etiopien 

 

Skolverksamheten (WSG/Bright Star) 

Här är några bilder från skolverksamheten som WSG/Bright Star bedriver i Entoto och 

Gurara. Här är först några bilder från Gurara-skolan: 
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Här kommer bilder från skolan i Entoto. Bilderna är tagna från när några ur styrelsen för 

HBE (Johan och Lars) tillsammans med Mattias Algotson (kyrkoherde i Partille pastorat) 

besökte skolorna i höstas. Barnen serveras mat i skolorna så att de skall orka med 

skoldagen. 
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Asselefech berättar från sitt liv och om Deborah Center 

 

Jag heter Asselefach och föddes och växte upp i staden Arba 

Minch i sydvästra Etiopien. Jag reste till Addis Abeba för att bo 

med min bror. Han var snäll mot mig till att börja med men 

efter något år ändrades han och började skrika åt mig och slå 

mig. Då bestämde jag mig för att lämna honom. Efter att blivit 

slagen lämnade jag honom mitt i natten utan att jag visste vart 

jag skulle ta vägen. Några vänner från hemstaden bodde i 

Addis Abeba och de tog emot mig.  

För att försörja mig arbetade jag med att tvätta för andra familjer. Men lönen jag fick 

ihop räckte inte ens till mat, och många dagar hade jag inte råd att äta. Därför behövde 

jag annat arbete så att jag kunde få högre inkomst. Jag frågade mina väninnor som jag 

bodde tillsammans med om råd, och de föreslog att jag skulle arbeta i ”red district”. Jag 

hade inget annat val utan började arbeta som kommersiell sexarbetare. Detta gjorde jag 

under ett års tid och jag trodde aldrig att jag skulle kunna komma loss från detta. Men 

när jag träffade personerna som arbetade på Deborah Center tvekade jag inte utan 

lämnade det hemska livet i gathörnet. 

När jag kom till Deborah Center, en plats avsedd för fattiga kvinnor som jag, började jag 

leva säkert. Jag fick hjälp med allt från de grundläggande behoven till att få utbildning 

om livskunskap. Där fick jag också yrkesutbildning, vilket har gjort att jag nu arbetar på 

Hyatt Regency, som är ett av de finaste hotellen i huvudstaden och får en bra lön varje 

månad. 

Deborah Center har varit en plats där mitt liv verkligen förvandlades, tack vare all hjälp 

jag fått där. Gud var med mig och räddade mig från sexarbetet och det är jag mycket 

tacksam för. 

 

Deborah Center: WSG/BS lägger 

mycket tid på uppsökande verksamhet 

främst i de kriminella områdena nära 

den stora marknaden Mercato. Flickor 

som är motiverade att lämna 

prostitutionen bjuds in att bo på något 

av de två boenden som finns, ett för 

yngre flickor och ett för de något äldre 

flickorna. 
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Vidareutbildning av personalen 

Personalen inom WSG/Bright Star har vidareutbildats i datorteknik, för att förbättra data-

användningen inom organisationen. Avsikten är att utbildningen kan bidra till att 

modernisera data-användningen och göra vissa arbetsmoment enklare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla lärare och övrig personal vid 

skolorna i Entoto och Gurara har 

vidareutbildats på temat ”Vad är 

meningen med livet”. (till höger) 
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Lighthouse Boys 

 

Ett av de äldsta projekten som HCE driver är ”Lighthouse boys”. Det är ett program som 

sträcker sig över tre år och som handlar om att hjälpa unga pojkar att lämna livet på 

gatan och få en yrkesutbildning, livskunskap och stabilitet. 
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Rapport om situationen i Etiopien 

 

Det fredsavtal som 

skrevs under mellan 

Etiopien och TPLF 

(Tigray Peoples 

Liberation Front) i 

november 2022, har 

steg för steg 

förverkligats. Fler 

överenskommelser 

har träffats och allt 

eftersom har Tigray 

åter öppnats för 

transport av 

förnödenheter, 

kommunikationer 

och internet. Viktigt 

har varit att 

transporter av 

nödhjälp och mat nu 

i full skala kunnat 

återupptas. Samtidigt är det fortfarande oklart vad som ska hända, exempelvis vad 

Eritreas roll framåt ska vara i Etiopien. Eritrea var inte part i fredsavtalet, och samtidigt 

var Eritreas roll en avgörande faktor för att Etiopien skulle få övertag över TPLF. 

Eritreas mål var att TPLF skulle förgöras totalt, vilket inte blev fallet när TPLF blev en 

part i fredsavtalet. Det är inte heller tydligt vad som ska hända med Wolkeit-området 

som historiskt varit delat amhara/tigray-land, och där båda dessa folkgrupper nu har 

krav på att detta ska vara deras land. Detta är också det område där civilbefolkningen, 

oberoende av etnisk tillhörighet, lidit mest under kriget mellan TPLF och de etiopiska 

styrkorna. 

I slutet av 2022 och början av 2023 var det även oroligt i den västra delen av Etiopien i 

västra Oromia (Wollega), men där har stridigheterna nu i princip upphört sedan en 

överenskommelse träffats mellan OLF/Shene och de etiopiska myndigheterna. 

För någon månad sedan utropade en grupp ortodoxa oromos att de skulle bryta sig ur 

den Etiopiska Ortodoxa kyrkan och bilda en egen kyrka/synod. Bland annat ville man 

från utbrytargruppen ha möjlighet att fira gudstjänst på det lokala språket oromiffa. För 

den stora ortodoxa kyrkan som alltid dominerats av höglandsfolken i norra Etiopien blir 

detta en konflikt med både politiska och etniska undertoner. Det är stor risk att den 

gamla och patriarkala ortodoxa kyrkan i Etiopien kan få svårt att framåt klara de krav på 

större inflytande som nu allteftersom kommer från kyrkomedlemmarna.   
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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 

Informationsfoldern 

Finns på vår hemsida hbe.nu under rubriken Om HBE. Det är bara att skriva ut 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/ 
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