
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 21. januar 2009 
 
Sted: Hos Lisbeth 
Til stede: Gunvor, Lissi, Jens, John, Lisbeth og Henning (referent). 
 
Referat fra sidste møde kunne ikke findes og blev ikke godkendt. 

 
Status: Der er nu 325 medlemmer af foreningen og der står 91.000 kr. på kontoen. Til marts betales 
75.000 kr. til børnehjemmet, jf. det vedtagne budget. 
 
”Projekt køerne ud af kontoret” John og Henning har sammen med Abraham fået budget og 
projektplan klar til at bygge stald mv. til børnehjemmets køer, som vi har fået støtte fra Erik Thunes 
legat til. Halvdelen af pengene er afsendt. Abraham skal tilse byggeriet to gange i løbet af foråret.  
 
Neel er på vej til børnehjemmet i Mekele. Et medlem af foreningen – sygeplejerske Neel Høgskilde 
– rejser til Børnehjemmet om et par uger, hvor hun skal udføre mindre opgaver i et par måneder, 
bl.a. syns- og høreprøver af børnene. Neel betaler selv rejse og ophold. Hun modtages af Abraham i 
Addis. 
 
Vor Frelser Sogn har igen valgt at støtte vores forening i hele 2009 med kollekt i Vor Frelser Kirke. 
Det er vi meget glade for. Jens, John, Gunvor og Lisbeth var til menighedsmøde kort før jul og 
fortalte om vores forening og børnehjemmet i Mekele, og det var menighedsrådet meget tilfredse 
med. 
 
Generalforsamling 2009. Generalforsamlingen blev fastsat til 24. april 2009 på Københavns Åbne 
Gymnasium. Konceptet skal være det samme som de to sidste år, hvor generalforsamlingen er kl. 18 
og efterfølgende spisning/samvær. Lissi taler med Azeb om arrangementet og om de ethiopiske 
kvinder også vil lave mad i år, så der både bliver ethiopisk mad og dansk mad. Abraham kommer til 
Danmark 30. marts, så han kan deltage i generalforsamlingen. 
 
Ny fond Jens vil lave en ansøgning til en særlig fond, som vi kan søge penge hos til børnehjemmet. 
Lissi forespørger Abraham om, hvad børnehjemmet har brug for penge til, fx 20.000 kroner. 
 

Nyt møde: 4. marts 2009 kl. 20,00 hos Gunvor: Ålandsgade 27, 4. tv. , 2300 Kbh. S. 


