
 
 
 
 
 

Endelig fikk rektor ved Svinndal 
skole, Lasse Edelsteen, (bildet) 
muligheten til å møte skolens 14 
fadderbarn ved Gurara og Entoto 
Freedom Schools i Addis Abeba.   
 
-Det kan ikke beskrives hvordan det 
var å komme inn i skolegården ved 
de to skolene og møte mine 
etiopiske elever ansikt til ansikt. Midt 
i fattigdommen møtte jeg barn som 
strålte av glede over å få gå på 
skole. Her møtte jeg barn som kan 
være forbilder for våre egne elever 
ved Svinndal skole. Jeg møtte barn 
som bokstavelig talt har gått fra 
mørke til lys, og da er det ikke så rart 
at de stråler, sier en takknemlig 
Lasse Edelsteen. 
 
Mange sterke inntrykk 
Rektoren ved Svinndal skole trekker 
fram Gudstjenesten han fikk være 
med på i Addis Abeba under 
jubileumsturen som det aller 
sterkeste inntrykket. Her inntok han 
plass på siste benk, sammen med  
 

 
 
 
 
 

en av de aller 
eldste kvinnene i 
menigheten. 
-Her var det et 
sterkt fellesskap, 
og det var en 
inderlighet som jeg 
aldri har opplevd 
maken til. Selv om 
det meste foregikk 
på amharisk, så og 
kjente jeg hva 
troen betyr for 
mange mennesker 
i Etiopia. At Ordet 
har en så 
grunnleggende og 
fundamental 
betydning, og at 
livet styres etter 
Ordet, er nytt for 
meg. Det gjorde 
sterkt inntrykk.  
Her var Gudstroen 
helt sentral i det 
enkelte 
menneskes 
hverdagsliv.  

Han trekker også fram samholdet og 
livsgleden i den norske gruppa. -Her 
var det 40 andre mennesker som jeg 
gjerne kunne snakket med om alt 
som handler om livet. Ei fantastisk 
gruppe å være sammen med, sier 
Lasse Edelsteen. 

 

 
 
 
 
 

Møte med elevene 
-Det var stort å få komme inn på 
skolene. Her har vi mange elever  
som vi har hjulpet fram. De har sett 
lyset, og jeg skulle gjerne vært der 
flere dager for å bli godt kjent med 
hver enkelt elev.  
At gatebarn-leder Gizachew Ayka 
trakk fram sitt første møte med vår 
skole og våre elever i sin 
jubileumstale var gledelig og 
overraskende. Her fortalte han om 
en av våre elever som tok opp tre 
kroner fra lomma si fordi hun ville bli 
med i prosjektet.  
-Denne gaven vil jeg alltid huske, sa 
Gizachew Ayka. 
-Nå 15 år senere ble jeg stolt og glad 
fordi vår skole får være en del av 
dette globale fellesskapet, sier 
Edelsteen. 
 
Han vil også ha med at besøket ved 
Nasjonalmuseet var en sterk 
opplevelse.  -Vi fikk besøke et land 
med mange flotte mennesker som 
vitnet om sin tro og viste oss sin 
store stolthet. Uansett fattigdom så 
skinte stoltheten og troen gjennom. 
Det lover godt for framtida, sier 
Svinndal-rektoren til slutt. 
 
Bildet under: Lasse Edelsteen fikk 
møte «sine» elever ved begge 
våre skoler i Addis Abeba. 
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En rektors møte med tro og håp 

  



 

Siste helga i oktober kunne vår 
samarbeidspartner i Etiopia, Win 
Souls for God/Bright Star markere 
sitt 20 års jubileum. Jubileet ble 
en flott feiring der små og store 
fikk være med. En norsk dele-
gasjon på 41 personer var med 
blant de totalt 120 internasjonale 
gjestene.  
 
Her bringer vi en kort oppsummering 
av det arbeidet som vi i dag er en del 
av:  
85 personer er heltidsansatt i 
prosjektene i Etiopia, og vi har 35 
medarbeidere på frivillig basis. 
Budsjettet for 2017 er på 6,5 
millioner norske kroner.  
Alt arbeid i Norge drives på frivillig 
basis. Norske givere bidrar med 
snaut èn million kroner til driften av 
arbeidet.  
 

Våre skoler: WSG/Bright Star driver 
tre skoler, Gurara Freedom School 
og Entoto Freedom School, begge i 
Addis Abeba og Chencha Freedom 
School. Ved Gurara er det i år 117 
elever, mens Entoto har 213 elever. 
Det er 60 barn ved skolen i 
Chencha.  

 

Det er 654 barn fra 5.til 12.klasse i 
offentlig skole som mottar støtte fra 
Gatefolket og våre partnere. Dermed 
er det dette skoleåret 1014 barn 
totalt i skoleprogrammet; -skolebarn i 
stedet for gatebarn.  

 
 
Kontaktsenteret er porten inn til 
prosjektet. Her har vi et program for 
å komme tilbake til et normalt liv for 
20 barn og unge hvert halvår. I 
tillegg henter disse ungdommene inn 
venner fra gata som får mat, 
helsehjelp, kroppsvask og andre 
tjenester. Her undervises det i 
frisørfag, det er egen systue og 
elektro-verksted. Her er også 
hovedkontor for WSG, og et lite 
kjøkken for de som kommer til 
senteret. Gatefolket dekker 55 
prosent av driftskostnadene her. 

 
 

 

Freedom Home har kapasitet for 20 
gutter. I år er det 18 gutter i 
prosjektet i alderen 8 til 28 år. 
Gatefolket har hovedansvar her. Her 
bor tidligere gategutter som trenger 
et hjem mens de tar utdanning, og  
de store guttene er «fedre» for de 
mindre guttene. 
 
Deborah-senteret er hjemmet for 
tidligere prostituerte jenter. Ved dette 
senteret er det nå 13 jenter som får 
hjelp til et nytt liv. En av jentene ble 
tidligere i år ferdig utdannet 
farmasøyt, og andre jenter er godt i 
gang med studier på høyt nivå.  
 
Uavhengighetsprosjektet.  
30 studenter deltar i prosjektet. 
Disse bor ulike steder i landet og får 
økonomisk støtte til å fullføre høyere 
utdanning ved universitetene. De får 
støtte til husleie, mat, skolepenger, 
bøker, helseundersøkelser og i 
tillegg også åndelig veiledning. 
 
Gjenforening. Dette er et prosjekt 
der vi gjenforener gatebarn i Addis 
Abeba med sine familier i   Sør-
Etiopia fortsetter. Her er det svenske 
Lotta Backman som finansierer alt 
arbeid. 37 barn ble gjenforent med 
sine familier i fjor. 
 

 
Kapasitetsbyggende program: 62 
kvinner og 20 vevgutter deltar i 
kapasitets-programmet. Dette er et 
program der kvinner og unge menn 
får mulighet til å skaffe seg egen 
inntekt og om mulig også egen 
arbeidsplass.  
 
Evangeliseringsprogrammet: 
Prosjektet har egen pastor og flere 
medarbeidere som deltar i 
gateevangelisering og 
bibelundervisning. 1000 fra gata 
deltok i WSG sin julefeiring. I år er 
det 90 barn og unge fra gata som 
deltar i jevnlig bibelundervisning. 
 

20 års arbeid – her er våre prosjekter  
 
 

 



 
 

 
 
Bright Life Mission er navnet på 
vårt arbeid i Awassa. Dette ble 
startet opp av den tidligere 
gategutten Goitom, men er nå 
inkorporert som en del av WSG sitt 
arbeid. Det er to medarbeidere som 
arbeider på heltid i prosjektet, som 
har 12 ungdommer i eget hus, og 
dessuten 10 barn i fattige familier 
utenom huset. Gatefolket dekker en 
betydelig del av driftsbudsjettet. 
 
Chencha-programmet 
I den Sør-Etiopiske byen Chencha er 
det bygget et ungdomssenter med 
bibliotek, datarom, klinikk, kafeteria 
og gjestehus. Det drives en privat 
skole med 60 elever, og det 
arrangeres en rekke sports-
aktiviteter. Aktiviteter i byens fengsel 
er også inne i dette programmet, 
drevet med etiopiske midler i tillegg 
til svensk støtte.  

 
Byggeprosjektene  
Det gjenstår fortsatt noe arbeid ved 
Entoto Freedom School. De lokale 
myndighetene ønsker at skolen skal 
finansiere energi-forsyningen til 
skolen og til bydelen. Dette anser vi i 
prosjektet som en offentlig oppgave. 
Skolebygningen mangler fortsatt nok 
strøm til at vi kan tilberede mat med 
elektrisistet. Dermed må maten 
tilberedes ved hjelp av vedfyring.  
En ny klinikk for mødre og barn blir 
tatt i bruk i januar 2018. Selve 
bygningen er på det nærmeste 
ferdig, og nøvendig utstyr kommer 
på plass før årsskiftet. Klinikken vil 
bli tatt i bruk over nyttår, og skal 
være et nær-tilbud til fattige familier 
som ikke har råd til å betale for 
offentlige helsetjenester, inkludert 
fødsler. Klinikken er finansiert med 
svenske midler. 

Jubileumskonsertene 28.oktober, i 
anledning Arnold Børuds 70 års 
dag, ble en stor opplevelse. To 
fulle hus i Sarpsborg Scene ga 
dessuten et overskudd på drøyt 
200.000 kroner.  
 
Pengene gikk direkte til en ny 16 
seters minibuss som nå er i daglig 
bruk i Gatefolkets prosjekter i 
Etiopia. (bildet under) 

 
Den gamle minibussen, som var en 
gave fra ungdomslaget på Varhaug 
og Vigrestad i Rogaland for 12 år 
siden, har nå passert 300.000 
kilometer, og det var på høy tid at 
prosjektet fikk en ny buss for alle 
sine transportoppdrag i Addis Abeba.  
Da Fornebu Gjenbruk i april 
overrakte en gave på 100.000 
kroner, bestemte styret i Gatefolket 
seg for at ekstraordinære gaver i 
forbindelse med gatebarnprosjektets 
20 års jubileum skulle øremerkes til 
en ny minibuss. Vedtaket lot seg 
oppfylle da Joar Kristiansen i 
Sarpsborg fikk med seg Arnold 
Børud og hele «klanen» til en 
jubileumskonsert i anledning Arnold 
Børuds 70 års dag. Interessen for 
konserten var så stor at det ble to 
konserter, og dermed også et meget 
solid overskudd til 
gatebarnprosjektet.  
Dette skulle bli vår jubileumsgave. 
Den nye minibussen kostet 400.000 
norske kroner, og er av typen 
Toyota.  Gatefolket inviterte også 
svenske partnere til å bli med på 
jubileumsgaven, og fra Sverige fikk 
vi et tilskudd på 85.000 kroner. 
Dermed var økonomien sikret, og 
minibussen sto ferdig registrert og 
klar til bruk noen dager før 20 års 
markeringen i Addis Abeba.  
 
Konsertene i Sarpsborg  
handlet om mer enn gaveinntekter til 
gatebarnprosjektet. Det handlet også 
om å formidle tro, håp og kjærlighet 
fra en familie som har bidratt til 
mange sangskatter i Norge de siste 

årene. Konsertene ble innledet med 
sang «Det sanne lys» og «Her er det 
fest og glede».  
Konsertene bar preg av nettopp fest 
og glede, i tillegg til takknemlighet 
over å få være med å spre livets ord. 
Klanmedlemmene Sofie, Ole, Emmy, 
Elin, Olivia, Ella, 2 x Thomas, Linda, 
Anne Marie, Dennis og selvfølgelig 
Arnold, sto sammen på scenen og 
framførte en rekke kjente sanger.  
Her fikk totalt 1.100 tilhørere være 
med å synge på kjente sanger som 
«Livet er herlig, Minestemann, I dag 
begynner resten av ditt liv, Han har 
beseiret alt det onde, Jesus her er 
jeg, send meg, Vi hyller Jesus, 
kongenes konge, Du løfter meg opp, 
Oh, what a day, King of the road og 
flere andre.  

 
Bildet: Hele Børud-klanen på scenen 
under konserten i Sarpsborg.  
Foto: Boe Johannes Hermansen 
 
Lisa Børud fikk dessverre ikke 
anledning til å delta i Sarpsborg, da 
hun måtte stille i TV-programmet 
Stjernekamp. Det ble lagt merke til 
mange av oss at Lisa stilte i antrekk 
med de etiopiske fargene under 
semifinalen, - en flott gest til 
prosjektet vår. 
Det ble en mektig avslutning på 
konsertene da alle i klanen avsluttet 
med Kjærligheten seirer og The 
Grace.   
 
Varm takk 
Gatefolkets styre retter en varm takk 
til Arnold Børud og alle i hans familie 
som deltok i Sarpsborg.  En stor takk 
også til Joar Kristiansen og hans 
medhjelpere som gjorde en 
kjempejobb før, under og etter 
konsertene.   
-Vi som var på plass under jubileet i 
Etiopia samme kveld, lørdag 
28.oktober, kjente på fellesskapet, 
og vi fikk oppleve den enorme 
gleden over gaven fra Norge, sier 
styreleder i Gatefolket, Odd 
Borgestrand. 

Minibuss ble jubileumsgave 

 



 
 

Celine Strandlie Breivik (bildet)  
fra Fornebulandet menighet, 17 år, 
var yngste deltaker på årets 
jubileumstur til Etiopia, og vi 
spurte hva som gjorde sterkest 
inntrykk på henne: 
-Vi opplevde så mye på turen at det 
er vanskelig å si hva som gjorde 
sterkest inntrykk på meg. Likevel vil 
jeg trekke frem guttehjemmene vi 
besøkte. Det å se hvilket samhold 
det er mellom disse guttene, og 
hvilken omsorg de viser for 
hverandre var veldig sterkt og fint på 
samme tid. Det gjorde også et sterkt 
og trist inntrykk å se hjemløse barn. 
Ellers var det veldig fint å se hvordan 
gatefolket og deres hjelp gjør en 
forskjell der nede. 
Ble turen annerledes enn du 
hadde tenkt?  
-I forkant av turen var jeg i hovedsak 
spent. Jeg var nok litt skeptisk til 
hvordan det ville bli å dra på tur med 
over 40 mennesker, hvor absolutt 
flertallet var helt fremmede for meg. 
Dette gikk likevel veldig bra! Gjengen 
ble godt kjent på kort tid. Vi hadde 
det veldig hyggelig og fint sammen, 
til tross for stor aldersforskjell. Jeg 
lærte mye av de som var med på 
turen. Det vi fikk oppleve på turen 
har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg 
er veldig takknemlig for at jeg fikk 
mulighet til å være med. 
 
Du bor i verdens rikeste land og 
dessuten i en velstående  

 
 
 
 
 

 
 

 
kommune. Har møtet med 
fattigdommen gjort noe med deg? 
-Det å se fattigdommen på så nært  
hold var selvfølgelig sterkt. En slik 
tur gjør deg oppmerksom på hvor 
viktig det er å hjelpe når man har 
mulighet. Vi besøkte en skole med 
sponsor barn, støttet av Gatefolket. 
Her fikk vi se og oppleve hvordan en 
«liten» pengesum fra oss, kan 
utgjøre en så stor forskjell for disse 
barna. 
Hvordan skal du følge opp denne 
turen i ditt eget lokalmiljø? 
Vi skal følge opp turen og promotere 
gatefolket i vårt nærmiljø. 3 uker 
etter vi kom hjem skal vi stå på det 
lokale kjøpesenteret. Her skal vi 
fortelle om opplevelsen, og hva 
gatefolkets arbeid går ut på, i 
forbindelse med menighetens dag på 
Fornebu S. I tillegg skal vi legge et 
fokus på det rundt konfirmantene i 
Fornebulandet menighet. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Skifte av 
regnskapsfører 
 
 
     
 
 
 
 
 
Ranveig Borgestrand (t,h) har etter 
12 år som regnskapsfører for 
Gatefolket bedt om avløsning. Hun 
har gjort en meget god innsats på sin 
fritid og sørget for god oversikt og 
ryddige regnskaper, til glede for vår 
statsautoriserte revisor og for styret. 
Fra årsskiftet overtar Lars Otto 
Hammer (t.v) som ansvarlig for 
regnskapene. Lars Otto er nå 
pensjonist etter mange år som 
etatsleder i Våler kommune i Østfold. 
Han har jobbet mye med regnskap 
og revisjon, og vi er svært glad for at 
han påtar seg oppgaven. Lars-Otto 
har fulgt Gatefolket siden starten. 
Han har besøkt prosjektene våre i 
Etiopia, og har sammen med kona 
Inger-Lisbeth også tatt ansvar for to 
fadderbarn.  Kjellaug Sælen i Follo 
Regnskapssentral AS fortsetter som 
vår revisor, også hun som frivillig 
medarbeider. 

Et lite bidrag betyr så mye 
 

 

 
er en ideell, frittstående forening 
med formål å støtte arbeid blant 
gatebarn i Etiopia. Foreningen er 
registrert i Brønnøysund-
registrene, og har ekstern, 
statsautorisert revisor. Gaver til 
Gatefolket gir rett til skattefradrag 
på inntil 30.000 kroner. Du må da 
sende oss navn, adresse og 
fødselsnummer. (11 siffer)  
 

Takk for gaver til arbeidet. 
Vennligst benytt giro nummer: 
1080.21.24 444 
 

Vår adresse er Gatefolket, 
Gullfunnet 13, 1570 Dilling.  
Tlf (+47) 906 20 028  
e-post: post@gatefolket.no  
Org.nummer:  
NO 987 662 298 
Følg oss på  
www.gatefolket.no  
 

          facebook.com/Gatefolket 

 

 

Bildet: Kateket 
Maria Teistedal 
Vikre t.v 
sammen med 
menighetens 
ungdoms-
representanter 
til Etiopia: 
Celine Strandlie 
Breivik, Nicolay 
Schiøll-
Johansen og 
Lotta 
Christensen  
 

Sliter du med å finne en fornuftig julegave til dine nærmeste?   
Vi hjelper deg med et gavekort på valgfritt beløp.  
Kontakt oss på post@gatefolket.no 

 

http://www.gatefolket.no/
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