
Sommerhilsen fra Etiopiens Børn 

Det rigtige sommervejr lader godt nok vente på sig. Til gengæld har der været masse af valgflæsk.   

For Etiopiens Børn har det været et godt forår. Vi havde en super god støttefest i april. Det var en rigtig 

hyggelig aften, som samtidig gav ca. 15.000 kr. i overskud. Så det er vi i bestyrelsen enige om godt må blive 

en tilbagevendende tradition 

 

Året generalforsamling var til gengæld en mere skrabet udgave. Lissi og Henning blev genvalgt til bestyrelen 

og Monica og Shewit blev genvalgt som suppleanter. Vi benyttede lejligheden til at takke Abraham for hans 

store indsats for foreningen. Abraham er flyttet tilbage til Danmark og vil fortsat følge og støtte vores 

arbejde. Til gengæld har hans nevø, Mehretab Haileselassie, der bor i Mekele, sagt ja til at være vores 

kontaktperson.  

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig uden ændringer 

Formand: Gunvor Vestergaard 

Kasserer: Lissi  Bredgaard  Hejberg Petersen 

Sekretær: Henning Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Lisbet Borker Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Claus Syberg Henriksen 

Suppleant: Monica Selassie 

 Suppleant: Shewit Desta 

 

Monica og Shewit har ansvaret for hjemmeside og Facebook-siden 

Henning og Claus har et lille udvalg med fokus på fondsansøgninger. 

 

I det kommende år vil bestyrelsen forsat have fokus på, hvordan vi kan skaffe flere penge til 

børnehjemmets drift. Det gælder både i forhold til at få flere medlemmer, flere donorer, fondsmidler og 

sponsorer. Vi håber, at alle nuværende medlemmer vil være behjælpelige med at løfte opgaven.  

Til efteråret har vi planer om to arrangementer. Et støttearrangement i september og medlemsmøde i 

november. En gruppe af foreningens unge medlemmer arbejder på at arrangere et indendørs 

fodboldstævne, hvor der samles penge ind til foreningen. Så snart datoen ligger fast, vil den naturligvis 

blive meldt ud. Vi håber, I vil tage børn og børnebørn med. Man behøver ikke at spille fodbold for at 

deltage. 



 


