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Foreningen ”Ethiopiens børn” 

Nyhedsbrev pr. 1. september 2007 
 

Kære alle medlemmer og donorer*) 
 

Sommeren er forbi (allerede), og det er hverdag for de fleste, også for os i 

bestyrelsen af ”Ethiopiens børn” 
 

Aktiviteter i efteråret 2007 
 

Søndag den 9. september afholdes International dag på Dronning Louises Bro 
med ethiopisk deltagelse. 

 
Tirsdag den 11. september er nytårsaften år 2000 i den ethiopiske kalender. 

Det fejres  af den ethiopiske koloni og deres venner på Amagertorv  
(Storkespringvandet)  fra kl.11 til kl.23. 

Kl.15.00 serveres  ethiopisk kaffe. Vi opfordrer alle medlemmer, der har 
mulighed for det, at lægge vejen forbi. 

 
Vi holder halvårsmøde igen i år i sidste halvdel af november.  Temaet er 

ulandsbistand med udgangspunkt i ethiopiske forhold. Tid og sted 

offentliggøres på hjemmesiden snarest.  
 

Vi glæder os til samme store fremmøde som sidste år. 
 

Hvad er der sket i foreningen siden generalforsamlingen? 
 

Siden generalforsamlingen har vi afholdt tre bestyrelsesmøder (se referaterne 
på hjemmesiden) og kort kan status p.t. gøres op således: 

 I slutningen af april sendte vi 65.000 kr. til børnehjemmet. På 
foreningens konto står pr. 27.8.07 kr. 72.542  

 Vi er 173 medlemmer og heraf 155 donorer. Denne skelnen ophører, se 
nedenfor. 

 Et medlem har – helt enestående – sendt foreningen 13.000 kr. som 
bidrag. Hun bad sine fødselsdagsgæster betænke ”Ethiopiens børn” frem 

for materielle gaver. Utrolig generøst. 

 Se i øvrigt hjemmesiden for breve og billeder.  
 Vi har fået afslag fra tips/lotto og fra de banker og virksomheder, vi har 

sendt støtteopfordringer til. 
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De seneste nyheder fra Abraham i Ethiopien er billeder af to nye 
værelsesbygninger, som er finansieret lokalt (de sociale myndigheder og 
en privat sponsor) samt med et bidrag på 10.900 Birr, svarende til 6.900 

kr. af de midler vi har fremsendt. Bestyrelsen har accepteret brugen af 
dette beløb. På grund af den gode kurs modtog børnehjemmet 10.000 

Birr mere i støtte 2. gang. Første gang fik de 95.000 Birr 

Billederne vil blive lagt ud på hjemmesiden. 

 

Skattefradrag 

 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde for at 

bidragene kan gøres fradragsberettigede på selvangivelsen.  
Betingelserne er 

 Mindst 300 medlemmer over 18 år 
 Heraf 100 donationer i gennemsnit om året i en tre års periode 

 En omsætning på mindst 150.000 om året 
 Medlemsregister med navne, adresser og cpr.numre. 

o De fleste har vi adresser og e-mails på, men hvis I har fået ny 
adresse eller ny e-mail, så send det venligst til Lissi. 

o ALLE bedes sende deres cpr.nummer til Lissi Hejberg: 
lh.kg@opengym.dk. Hun vil så sørge for at informere 

skattevæsenet (Nye skatteregler, som gælder fra 2008) 
 

Så bestyrelsens opfodring til alle er: Skaf to medlemmer over 18 år  

 
Andre initiativer 

 
Bestyrelsen har taget initiativ til salg af gavekort. Se resultatet fra 1. oktober  

på hjemmesiden. Her vil det også fremgå, hvordan man kan skaffe sig et 
gavekort. Husk også årskalenderen 2008 som er klar 1.december. Oplagt som 

julegave. 
 

Pbv 
 

Jens Bencke 
Formand 

 
*) Fra og med dette brev har vi valgt ikke mere at skelne. Alle er medlemmer. 

Nogle medlemmer donerer mere end andre, minimum er 100 kr. om året. 

Medlemskab skal fornys hvert år med en indbetaling. Regnskabsåret går fra 
1.4 til 31.3.  
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