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JULEHILSEN 2016 

Kære medlemmer 

2016 nærmer sig sin afslutning. Det har været et begivenhedsrigt år – på godt og ondt. 

I november måtte vi tage afsked med Abraham. Manden der skabte kontakten til 

Fikre og HAB. Gennem mange år var han den, der sikrede en god kontakt mellem os 

og børnehjemmet. Hans mange rapporter gav os et godt indblik i livet på 

børnehjemmet. Han var venlig, imødekommende og samtidig en autoritet. Han 

forstod at bringe de to kulturer sammen. Samtidig var han utrolig hjælpsom. Han 

var altid klar til at tage imod og give en hånd med. Han vil blive savnet og mindet 

med stor taknemmelighed. I stedet for blomster ønskede Abraham penge til 

børnehjemmet. Der indkom 13.000 kr. 

Børnehjemmets leder har sendt følgende hilsen til medlemmerne af Etiopiens Børn: 

To all Danish members. I really very sad for the death of our Father commander Abraham. Even he is died 
his working and all his good things is with us. he introduce with good persons .. he make us to love and to 
work together. I proud that we have you in my life ( in our children life) your everything is memorable ..not 
forgettable. the childrens are in good situation because of all of you. we Thank you for your everything. 

 
Fikre Assefa 
God bless Denmark 

 

Vi vedhæfter den artikel om Abraham, der har været bragt i Information. 

2016 var også året, hvor foreningen Etiopiens Børn fyldte 10 år. Gnnem de 10 år har vi sendt over 2 
mill. kr. til Etiopien. Heraf kommer 350.000 kr. fra fonde. De penge har hjulpet mere end 100 børn til en 
tilværelse væk fra gaden, mad på bordet og ikke mindst mulighed for at få en uddannelse. De sidste 3-4 år 
har der været en jævn udslusning af unge, der nu har deres egen tilværelse og klarer sig selv. 
Børnehjemmet er stadig deres familie, og de kikker forbi og mødes til festlige lejligheder. 

 

Fødselsdagsfest blev det ikke til. Til 
gengæld arrangerede vi i foråret en 
indendørs fodboldturnering. Det blev en 
stor succes med 10 deltagende hold og et 
overskud på godt 4000 kr. Det var en 
hyggelig dag både på og uden for banen. 
 

I september besøgte Gunvor børnehjemmet og mødte en flok glade og velfungerende børn. Der er 
kommet en del nye børn ind og for første gang også små børn på 3-5 år. Det giver nogle nye og 
anderledes udfordringer. Lego havde været så venlige at donere en stor kasse med legoklodser, 
som blevet taget rigtig godt imod. Børnene gik straks i gang med at bygge deres drømme – bærbar 
computer, hus, traktor, flymaskine m.m. 
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I kan se billeder af børnene i vores 2017- kalender. Den koster som 
sædvanligt 100 kr. og kan bestilles hos kasserer Lissi på email 
(lissi.hejberg@gmail.com) eller telefon (22863771). Det er en fin lille 
julegave, mandelgave, værtindegave eller en gave til dig selv. 
 
På børnehjemmet er der flere børn med særlige problemer. Det 
giver ind imellem nogle problemer, ikke mindst økonomiske. Lige nu 
er der en dreng, Filmon Gebrehiwet, der har diabetes og derfor brug 

for insulin. Men insulin er dyrt, og han får derfor ikke den insulin, han har brug for.  Kunne du 
tænke dig at give et sponsorbidrag til Filmon og hans insulin, bedes du skrive til Lissi. 
 
I forbindelse med Gunvors besøg i Mekele blev der underskrevet en ny kontrakt, hvilket betyder, 
at vi også de næste 4 år har forpligtet os til at støtte børnehjemmets drift. Ud over EB og HAB er 
kontrakten også underskrevet af de sociale myndigheder i Mekele, der har ansvaret for at anvise 
børn til børnehjemmet. 
 
Normalt betaler man for at få sit logo på trøjerne af et 
håndboldhold. Men GVH’s herreseniorhold har ikke alene selv 
sørget for at få Etiopiens Børns logo trykt på deres spillertrøjer, 
de har også samlet penge ind til foreningen. En stor tak skal 
lyde for deres støtte og opbakning. 
 
Vi siger også TAK for den store opbakning, der har været til 
vores julelotteri. Det gælder alle jer, der købte lodsedler, og de 
mange sponsorer, der donerede præmier. Det hele kulminerede med livelodtrækning på Facebook 
tirsdag d.13/12 2016. Lotteriet gav 6200 kr. Lodtrækning og de mange flotte præmier kan fortsat 
ses på vores Facebookside. De heldige vindere kan ses på hjemmesiden:  www.etiopensboern.dk 
 
Vi vil slutte denne julehilsen med en invitation. Torsdag d.26. januar 2017 holder vi et 
medlemsarrangement i Grænseforeningens lokaler i Peder Skrams Gade 5. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. Der kommer mere information i starten af januar. 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår, 
Bestyrelsen i Etiopiens Børn 
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