
 
 
 
 
 

 
Kommer hjelpen fram, og nytter 
det? Gjennom 20 år har vi fått 
spørsmålet. Svaret er ja på begge 
spørsmålene.  
 
Gatebarna i Etiopia er et direkte 
resultat av landets fattigdom med 
økonomiske og sosiale problemer. 
Vi har møtt bedende øyne og en liten 
barnehånd som ber om mat i et 
gatekryss. Dagen etter har vi vært i 
en skolegård der vi hører barn som 
får undervisning inne i et klasserom. 
Da har vi med egne øyne sett at det 
nytter. Vi redder ikke millioner i 
Afrika, men vi gir framtid og håp for 
noen tusen. Derfor er det norske 
bidraget inn i Bright Star og Win 
Souls for God i Etiopia så 
meningsfylt og så livgivende. Vi har i 
årenes løp hatt mange samtaler med 
gatebarn-lederne i prosjektet vårt. 
De har gitt oss gripende glimt inn i 
den etiopiske hverdag for små og litt 
større gategutter og gatejenter.  
 
Med sju til åtte munner å mette 
hver eneste dag blir barna tvunget til 
å finne seg noe å gjøre. Mange av 
dem havner på gata. Noen som 
skopussere, selgere av godterier, 
frukt og grønnsaker, servietter og 
neseduker og andre ting som er lett 
omsettelig. De som ikke klarer 
salgsjobben blir rett og slett tiggere, 
og klarer kanskje å tjene 2 -3 kroner 
om dagen. Barna blir kjent med livet 
på gata, og dersom de opplever 
vanskeligheter hjemme blir gata ofte 
deres hjem. De fleste barn i Etiopia 
vet hva det vil si å arbeide fra de er  

 
 
 
 
 
 

 

Bildet: Hva skjer med barn som blir 
betraktet som søppel? 
 

ganske små. Når barn som arbeider 
hardt og samtidig blir behandlet som 
søppel, skjer det noe i de små 
barne-hjertene. De blir harde, og det 
er en krevende jobb å få de tilbake til 
livet. I vårt arbeid ser vi tusenvis av 
barn og unge som vandrer i mørket. 
Når vi observerer dem på avstand 
ser vi barn som våkner grytidlig hver 
morgen. De skal ut og tjene til livets 
opphold. Noen henter ved, andre 
vever og en tredje gruppe er de 
mange barna som farter rundt for å 
selge på markedene eller på gata. 
Når de kommer hjem håper de at det 
er noe mat for dem, men ofte er 
brødfatet tomt. De må ut på nytt for å 
finne noe å spise, eller de blir satt på 
kveldsskift. Det er alltid et arbeid 
som skal gjøres for de voksne. Livet 
de lever er som en vond sirkel. De 
kommer aldri ut av dette uten at 
noen viser dem lyset og det virkelige 
livet.  
 
Våre «engler» i gatebarnprosjektet 
leter i mørke rom for å finne flest 
mulig. Hvis de klarer å tenne et lys 
vil alt bli forandret. Det eneste vi 
behøver å gjøre er å være i stand til 
å tenne lys. Mennesker som ser 
lyset kan klare å gå uten å bli støttet. 
De kan klare å komme ut fra mørket. 
Det er dette vi arbeider for. Det er 
dette vi tror på. Og fruktene har vi 
allerede høstet inn i tusentall. Takk 
for at du er med oss i arbeidet! 

                       Odd Borgestrand  
   Styreleder, Gatefolket 

 
 
 
 

 

    Nyhetsbrev fra                                    -  Juni 2018 - 16.årgang  

Vi tenner lys i mørket 
  

Vil du bli med til  
Etiopia i høst? 

 

Gatefolket kan igjen invitere til «en 
reise for livet» for sine mange 
kontakter rundt om i landet. Turen 
arrangeres fra fredag 13.oktober til 
søndag 22.oktober. Les mer: side 3 
 

Vi tar i bruk solenergi 
på Entoto-skolen 

 

 
Mangel på strøm har vært en stor 
utfordring etter at vi for fem år siden 
kunne ta i bruk den nye skolen i den 
fattige bydelen Entoto i Addis Abeba.  
 
Her er det kapasitet til 700 elever, og 
endelig ser det ut til at energibehovet 
er løst. En av de mange 
gjenbruksbutikkene til den svenske 
stiftelsen Erikshjälpen har bidratt med 
midler til et moderne solcelle-anlegg 
som nå monteres på taket på Entoto-
skolen. 
 
-Dette er et fantastisk bidrag til skolen, 
sier daglig leder I gatebarnprosjektet, 
Gizachew Ayka til Gateposten.  
-At vi nå får strøm 24 timer i døgnet 
betyr en helt ny hverdag for oss. Nå 
kan skolen tilby undervisning med bruk 
av skoleradio, internett og andre 
elektroniske hjelpemidler uten at vi blir 
utsatt for gjentatte strømbrudd. Vi kan 
også gi våre elever ved den uformelle 
kveldsundervisningen et helt annet 
tilbud. Skolen kan også benyttes av 
lag og foreninger i bydelen. Dermed 
blir skolen en viktig møteplass for alle 
generasjoner, sier en svært glad 
Gizachew Ayka. 
  

 



  

 
Styret i Gatefolket avholdt sitt 
årsmøte på Kapp på Toten i april. 
Her ble Lars Otto Hammer ønsket 
velkommen som ny kasserer etter 
Ranveig Borgestrand som takket av 
etter 12 år som frivillig i denne 
funksjonen. Lars Otto Hammer ble 
også valgt inn i styret.  Styret består 
nå av Odd Borgestrand som leder, 
Inger O. Hovland, nestleder, Hanne 
Bjørnstad, sekretær, Lars Otto 
Hammer, kasserer, Mariann Mydland 
og Tore Bjørnstad styremedlemmer 
og Sidsel Bjørnstad varamedlem.  
 
Av årsmeldingen for 2017 går det 
fram at 85 personer er heltidsansatt i 
prosjektene i Etiopia, og vi har 35 
medarbeidere på frivillig basis.  
Alt arbeid i Norge drives på frivillig 
basis. 
Den store begivenheten i 2017 var 
gatebarnprosjektets 20 års jubileum. 
Den norske delegasjonen var på 
hele 41 representanter, som fikk 
oppleve fantastiske festdager. 
Her fikk vi se fruktene av arbeidet, 
samtidig som vi ble utfordret til å 
være med på veien videre. 
Behovene er enorme, og hvert 
menneske som blir hjulpet ut av 
fattigdom og håpløshet er viktig. Slik 
er vi med å skape håp og verdighet 
for enkeltmennesker, samtidig som 
vi er med å bygge et land.  
Av aktiviteter i Norge omtaler 
årsmeldingen deltakelse på flere 
møter og samlinger. Vi deltok under 
Jentene på Kyststien i Stavern og 
Skjærgårdsang i Langesund. 
Samarbeidet med skoler, barne-
hager og menigheter er viktig, og vi 
har flere hundre trofaste faddere 
som bidrar til at barn blir skolebarn i 
stedet for gatebarn.  
I oktober ble det arrangert to 
konserter i Sarpsborg Scene i 
forbindelse med Arnold Børuds 70 
års dag. Det ga et overskudd på  

 

 
drøye 200.000 til Gatefolket, og 
dermed kunne vi realisere en 
jubileumsgave i form av en ny 16 
seters minibuss. 
Totalt overførte Gatefolket i 2017 
hele 1,2 millioner kroner til Etiopia, 
inkludert jubileumsgaven på drøyt 
315.000 kroner. Styret vedtok et  
budsjett for 2018 på drøye 1,2 
millioner kroner. Av dette beløpet er 
636.000 kroner øremerket til 
skolearbeidet, det vil si fadderbarn-
ordningen. 
Videre støtter vi driften av 
kontaktsenter og ungdomshjem med 
334.000 kroner. 40.000 kroner er 
øremerket til evangelisering. 
Dessuten bidrar vi med 36.000 
kroner til gatebarn-hjemmet i 
Awassa og 7.000 kroner til to 
tidligere vedjenter som nå arbeider i 
prosjektet. Det er satt av 112.000 
kroner til et utviklingsfond for 
inntektsbringende tiltak i Etiopia. 
Total bevilgning direkte til Etiopia i 
2018 blir dermed på 1,165.000 kr.   
Kostnader på det «norske 
budsjettet» er drift av hjemmeside, 
utgivelse og porto av to utgaver av 
Gateposten, reise-kostnader for 
utenlandsk besøk til Norge og 
deltakelse på det årlige Partners 
Meeting, i år i Tyskland. Videre 
deltakelse med egen stand på 
Skjærgårdssang for rekruttering av 
nye faddere og givere. Totalbeløpet 
for alt dette er 59.000 kroner.  
Dermed er de administrative 
kostnadene i Norge på 5 prosent av 
totalbudsjettet, og det er et tall vi er 
stolt over å presentere.  Budsjettet 
for 2018 er et «tros-budsjett». Det er 
dere støttespillere og faddere som 
avgjør hvor mye vi kan bidra med inn 
i dette prosjektet. Siden starten har 
vi kunnet glede oss over alltid å innfri 
våre budsjett-løfter til våre etiopiske 
samarbeids-partnere, og det takker 
vi dere givere for!  

Klar for videre innsats 
våre prosjekter  
 
 

 

200 kroners økning  

for fadderbarn 

 
 

Styret i Gatefolket har sett seg 
nødt til å øke åravgiften for 
fadderbarn fra 1.100 til 1.300 
kroner for kommende skoleår.  
 

Årsaken til dette er sterk prisvekst 
og inflasjon i Etiopia de siste årene.  
Vi håper og tror at alle våre faddere 
vil bli med oss videre til tross for 
denne økningen. Vi håper også flere 
ser verdien og gleden av å ta ansvar 
for et barn ved våre skoler i Etiopia. 
 

Alt arbeid i Norge skjer på frivillig 
basis, og det er en viktig årsak til at 
vi kan holde en så lav pris sammen-
lignet med mange andre 
organisasjoner. 
Gatefolkets styre har også vedtatt at 
vi vil fortsette med personlig 
fadderordning. Det vil si at hver 
enkelt fadder får et helt konkret barn 
å forholde seg til.  
 

Tre av Gatefolkets styremedlemmer 
vil i høst reise til Etiopia for å møte 
flest mulig av våre 530 «norske» 
fadderbarn og oppdatere 
informasjon i tillegg til å ta nye 
portrettbilder. Dermed håper vi å 
sende ut nye fadderplakater til jul, 
sier fadderansvarlig Inger O. 
Hovland.  Flere av våre skolebarn er 
nå i ferd med å avslutte sin grunn-
utdanning. Faddere vil få tilbud om å 
fortsette sin støtte dersom deres 
fadderbarn tar høyere utdanning på 
høyskole eller universitetsnivå. 
Årsavgiften vil bli 1.300 kroner også 
for disse ungdommene. Dersom 
barna avslutter skolegangen vil 
faddere få tilbud om å ta ansvar for 
et nytt barn eller de kan avslutte sin 
støtte og heller bidra med generell 
støtte til det øvrige arbeidet 
Gatefolket er involvert i.  
Har du som fadder spørsmål, kan 
du sende en epost til 
fadder@gatefolket.no, så vil vi svare 
så snart vi kan.  
 

mailto:fadder@gatefolket.no


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatefolket kan igjen invitere til 
«en reise for livet». Denne gang 
for 20 deltakere, fordelt på to 
grupper.  
Den ene gruppa vil ta en utflukt til 
Unescobyen Lalibela, mens den 
andre gruppa reiser sørover til 
regionhovedstaden Awassa med 
omegn. Turen arrangeres fra fredag 
13.oktober til søndag 22.oktober. 
Representanter fra Gatefolkets styre 
stiller som reiseledere. 
Denne gang legger vi også opp til en 
work-shop med fokus på hva det vil 
si å leve i fattigdom og hvilke 
konsekvenser dette får i et 
lokalsamfunn. Dette opplegget 
kommer i tillegg til besøk ved våre 
ulike prosjekter i Addis Abeba og 
Awassa. 
 

Kontrastenes land 
-Etiopia er kontrastenes land, vilt og 
vakkert, rikt og fattig, med folk og 
stammer som tar imot oss med 
hjertevarme. 
Reisen starter fra Gardermoen 
fredag 12.oktober kl.19.45 og retur til 
Gardermoen søndag 21.oktober kl. 
08.45. 
 

Unescobyen Lalilbela 
Den ene gruppa starter med et unikt 
besøk i Unescobyen Lalibela. 
Klippekirkene i Lalibela er en 
samling på 11 kirkebygninger.  De 
ble hugget ut av fjellet på 1200-tallet.  
 

Sør-Etiopia 
Den andre gruppa starter med en 
reise til Sør-Etiopia.Her vil dere 
komme tett på arbeidet vi driver blant 

tidligere gatebarn. Det vil også bli tid 
til en busstur videre sørover i det 
frodige Sidamo-landskapet.  
 
Her er programmet (med forbehold 
om endringer). 
Dag 1: Fredag 13.oktober 
Avreise fra Gardermoen med 
Ethiopian Airlines kl.19.45, via 
Stockholm til Addis Abeba neste 
morgen. 
Dag 2: Lørdag 14. oktober 
Gruppe 1: Fly med Ethiopian Airlines 
til Awassa. Innsjekk hotell og rusletur 
i byen. 
Gruppe 2: Fly med Ethiopian Airlines 
til Lalibela. Innsjekk hotell og rusletur 
i byen. 
Dag 3: Søndag 15.oktober 
Gruppe 1: Gudstjeneste i den største 
menigheten i Sør-Etiopia i regi av 
Mekane Yesu kirken.  Busstur til 
Sidamo-regionen 
Gruppe 2: Guidet rundreise med 
lunch i høyfjellsområdene rundt 
Lalibela. Middag 
Dag 4: Mandag 16.oktober 
Gruppe 1: Fridag i den flotte parken 
til hotell Haile Resort. Mulighet for 
flodhest-safari, avslapping ved 
svømmebassenget, velvære-salong, 
lunch og middag. 
Gruppe 2: Første del av Guidet tur i 
Unesco-byen Lalibela. Lunch og 
middag 
Dag 5: Tirsdag 17.oktober 
Gruppe 1: Skolebesøk og møte med 
gatebarn-arbeidet i Awassa. 
Fotballkamp og felles middag på 
restaurant 
Gruppe 2: Andre del av Guidet tur i 
Unesco-byen Lalibela. Lunch og 
middag 
Dag 6: Onsdag 18.oktober 
Gruppe 1: Til Addis Abeba med 
minibuss, Stopp ved Langanosjøen 
for lunch. Innsjekk hotell. Felles 
middag i Addis Abeba 
Gruppe 2: Til Addis Abeba med fly. 
Innsjekk hotell. Felles middag 
Dag 7: Torsdag 19.oktober 
Gatebarnprosjektet: Work shop: 
«Fattigdommen pris». Besøk ved 
skoler, kontaktsenter og 
ungdomsboliger. Møte med 
fadderbarn. Kveldstur med buss 
blant gatefolket. Felles middag. 
Dag 8: Fredag 20.oktober 
Gatebarnprosjektet: Work shop, del 
2: «Fattigdommen pris». Besøk ved 
skoler, kontaktsenter og ungdoms- 
 

 
 
boliger. Møte med fadderbarn. Felles 
middag. 
Dag 9: Lørdag 21.oktober 
Fridag i Addis Abeba. Mulighet for 
shopping. Guidet tur i byen. 
Avskjedsmiddag med 
gatebarnledere og deretter til 
flyplassen. Avreise til Oslo kl. 23.50 
med Ethiopian Airlines. 
Dag 10: Søndag 22.oktober   
Ankomst Gardermoen kl.08.45. Takk 
for denne gang 
Reiseledere: Odd Borgestrand, Inger 
O.Hovland og Sidsel Bjørnstad 
 

 
 
Pris Gruppe 1: kr. 12.900,- 
Inkludert: Fly Dreamliner Ethiopian 
Airlines Oslo-Addis Abeba t/r. Fly 
Addis Abeba-Awassa. Minibuss 
Awassa-Addis Abeba. Visum, alle 
overnattinger m/frokost i hoteller av 
god standard. All annen transport i 
Etiopia. Ikke inkludert: Reise til og fra 
Gardermoen, vaksiner, 
reiseforsikringer. Tillegg for 
enkeltrom kr 250,- pr natt. 
 
Pris Gruppe 2: kr. 13.900,- 
Inkludert: Fly Dreamliner Ethiopian 
Airlines Gardermoen-Addis Abeba 
t/r. Fly Addis Abeba-Lalibela t/r. 
Visum, alle overnattinger m/frokost i 
hoteller av god standard. Guide i 
Lalibela i 2 dager. All annen 
transport i Etiopia. Ikke inkludert: 
Reise til og fra Gardermoen, 
vaksiner, reiseforsikringer. Tillegg for 
enkeltrom kr 250,- pr natt. 
 
PÅMELDING innen 15.august. 
Sendes til post@gatefolket.no Vi har 
totalt 20 PLASSER. Først til mølla 
prinsippet.  Depositum på kr 3.000,- 
må være innbetalt innen 15.august. 
Pass må være innlevert til 
Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 
Dilling senest 1.september. 
(Returneres til deg innen 3 uker) 
Send oss navn/epostadresse og 
postadresse/telefon ved påmelding.  
Informasjon om innbetaling 
/kontonummer vil bli sendt ut i eget 
informasjonsbrev til de som ønsker å 
delta på reisen. 

Bli med oss til Etiopia! 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

Vi kommer på  
Skjærgårdssang 
i Langesund 
 
Gatefolket vil også i år delta med 
stand under Skjærgårdssang i 
Langesund 10.-12.august.  
 
Vi deltok for første gang i fjor, og 
det frister til gjentakelse. Vi kom i 
kontakt med mange deltakere, og 
et tjuetalls skolebarn fikk faddere 
under de tre dagene i Langesund. 
Vi håper mange vil komme innom 
standen vår også i år, enten for en 
prat, for å tegne seg som fadder 
eller få mer informasjon om 
arbeidet. 
 
Årets festival åpner med et variert 
knippe artister, der Arnold Børud vil 
ta oss med på en liten reise i sitt 
musikalske univers. Vi møter også 
Solveig Leithaug og The Gospel 
Group, som består av sangere fra 
Oslo Gospel Choir på 90-tallet og 
ikke minst Lynda Randle, en av 
USAs mest folkekjære 
gospelsangere.  

 

 
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 40.000 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 

 

 

40.000 i netto etter jentefest 

 
14 frivillige medarbeidere fra Gatefolket stilte 2.juni opp under årets 
Jentene på Kyststien på Anvik gård utenfor Stavern i Vestfold. Nærmere 
3.000 damer fra hele landet hygget seg med en flott tur i flott landskap og 
et fantastisk sommervær.  
 

Dette var den 13.utgaven av Jentene på Kyststien, og fjerde gang Gatefolket 
fikk være med.   
Da arrangementet var over satt Gatefolket igjen med en netto inntekt på 
40.000 kroner. Dette var et flott resultat, mener lederne for Gatefolkets team i 
Stavern, Sidsel og Tore Bjørnstad. 
-For oss er dette et spennende samarbeidsprosjekt, sier Sidsel Bjørnstad, som 
takker hele teamet på 14 for flott innsats.  
-Arrangørene stilte også i år opp med gratis vaffelrøre, syltetøy og flotte 
kaffekrus. I tillegg bidro selskapet Kaffemann med smakfull kaffe. Dermed blir 
dette et betydelig tilskudd til årets budsjett for Gatefolket, forklarer Sidsel 
Bjørnstad. 
-Tusenvis av fine jenter har deltatt på arrangementet vårt disse årene og 
mange har gjort dette til en tradisjon for gjengen sin, forteller Kristin Hammer 
Anvik. Hun er glad over å få være med å støtte Gatefolkets arbeid i Etiopia, og 
har et nært forhold til dette etter sitt besøk til prosjektet for tre år siden. 

 
 

Ambassadør for Gatefolket 
Styremedlem i Gatefolket, Tore Bjørnstad  
fra Sarpsborg, er en ivrig ambassadør for  
gatebarnprosjektet i Etiopia. Han har besøkt  
dette fantastiske landet ved to anledninger,  
og reiser tilbake så fort han får anledning.  
Men like viktig som å hente inspirasjon til  
videre innsats er formidlingen til våre venner  
og støttespillere i Norge.  Tore er både vår  
ambassadør og fritidsforkynner, og han vil gjerne komme på besøk til lag, 
foreninger og menigheter som ønsker å bli bedre kjent med prosjektet vårt og 
som kanskje også kan tenke seg å bli med som støttespillere.  
-Det er viktig at vi tenner en gnist for dette arbeidet og sørger for at prosjektet 
kan få de nødvendige midlene for å hjelpe barn og unge til en framtid med tro 
og håp, sier Tore Bjørnstad.  På våre nettsider www.gatefolket.no ligger det 
mye informasjon om prosjektet. Informasjonsfolder kan lastes ned og på 
youtube er det også et par filmer som gir innblikk i arbeidet vårt, forteller Tore, 
som innser at han ikke kan reise ubegrenset over hele landet, selv om han 
gjerne ønsker det.  
Dere som gjerne vil ha et besøk eller mer informasjon kan ta direkte kontakt 
med Tore på telefon 911 69 210 eller epost: tb.graving@hotmail.com  

 
 

http://www.gatefolket.no/
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