
 

Nyhedsbrev, februar 2011 
 

Kære medlemmer, donorer og venner. 

Alle ønskes - noget forsinket - et godt nytår med en stor tak for interesse og 

indsats i 2010. 

Først en kort status: 

Inden for det sidste 1½ år har vi været over de af SKAT krævede 300 

medlemmer for at kunne fratrække bidrag til foreningen. 

Pr. 23.januar 2011 er vi 292 medlemmer, men regner med igen at komme på 

den rigtige side snarest – I kan hjælpe til ved at melde børn, bedsteforældre, 

bekendte og venner ind. Det koster stadig kun 100 kr. for et medlemskab, 

men min.600 kr. om året, hvis man er over 18 år og også vil kunne trække sit 

bidrag til ”Ethiopiens Børn” fra. 

På vores konto stod – også pr. 23.januar 2011 – 192.389 kr. 

Efterårets medlemsmøde den 25. november var trods snestorm velbesøgt. 

Mødelokalet på CASA s nye adresse i Kigkurren kunne i hvert fald ikke rumme 

flere til oplæggene fra Estrid Haulrich og Grethe Marcussen. Oplæggene og den 

efterfølgende diskussion indgår sammen med konklusionerne på strategimødet 

i august i bestyrelses overvejelser med henblik på initiativer til videreudvikling 

af vores engagement i børnehjemmet i Mekele. 

Læs herom i bestyrelsens skriftlige beretning som udsendes i forbindelse med 

generalforsamlingen 28.april 2011 

Donationer 

Ved Therese Halsskovs bisættelse i oktober kunne man give et bidrag til 

Ethiopiens Børn i stedet for blomster efter Thereses ønske. Bidraget på 22.500 

vil blive brugt til et særligt formål efter samråd med Thereses mand, Thomas  

Boje. 



Monica Selassie passede på foreningens vegne en bod ved American Womens 

årlige bazar i Hellerup i november  med 1330 kr. som resultat 

Monicas forældre, Azab og Yohannes donerede smykker ved medlemsmødet i 

november, og der blev solgt for 1245 kr. 

Speciallægernes sundhedscenter har igen i år doneret 14.900 kr. 

De seneste særlige donationer har vi fået fra WITRAZ og Vor Frelsers Kirke. 

Arkitektfirmaet WITRAZ samlede 1250 kr. ind ved deres julearrangement og 

Vor Frelsers Kirkes samlede bidrag til os via indsamling ved gudstjenester 

m.m. i 2010 blev på ca. 12.000 kr.  

Menighedsrådet har besluttet også at støtte os i 2011. Bestyrelsen havde 

lejlighed til at sige tak til præster, menighedsråd og menighed efter 

gudstjenesten den 16.januar, hvor vi samtidig viste film og billeder fra 

børnehjemmet. 

Årskalendere 

I år har vi haft en indtægt på kalendersalg på 5000 kr. Vi har et lille restoplag 

tilbage til særpris 50 kr.  

Kontakt os på  info@ethiopiensboern.dk 

Kana-fonden 

Med udgangen af 2010 er beløbet på 80.000 kr. som KANA-fonden bevilgede i 

sommeren 2009 anvendt til forbedring af de fysiske rammer på børnehjemmet 

i Mekele. Beløbet er fordelt på 20.000 kr. til etablering af en septic-tank i 

foråret 2010 og på 60.000 kr. som – sammen med en donation fra den 

japanske ambassade i Etiopien – er indgået i finansieringen af renovering og 

udbygning af spisesal, sovesale, lokaler til ”social workers” og kontor til 

børnehjemmets administration. KANA-fondens generøse støtte til forbedring af 

forholdene på børnehjemmet betyde at infrastrukturen nu er ved at være på 

plads. Således skriver Abraham til os den 30.januar, at indflytningen er 

begyndt. 

Nyt fra børnehjemmet 

 Abrahams ”Ninth Progress Report” er netop modtaget og lagt på 

www.ethiopiensboern.dk 
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Vigtige datoer 

 Generalforsamling afholdes torsdag den 28. april kl. 19.00 på 

Københavns åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby 

Dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning udsendes i    

begyndelsen af april måned. 

I forbindelse med generalforsamlingen serverer vi i år sandwiches, 

frikadeller og kartoffelsalat m.m. og ikke den store samlede 

etiopiske menu som vi plejer. Baggrunden er, at unge etiopere 

arrangerer fest for at fejre den etiopiske påske lørdag den 

30.april i Husum 

Arrangørerne inviterer alle medlemmer af foreningen med til  

etiopisk mad, musik og show. 

Nærmere om arrangementet senere. 

 

 

Venlig hilsen 

pbv 

Jens Bencke 

formand 

 



 
 

 


