
 
 
 
 
 

Tenk deg at du skal møte 
nærmere 530 barn og unge ansikt 
til ansikt i løpet av fem skoledager 
i Etiopias hovedstad Addis Abeba. 
Du skal hilse på dem, ta et fint 
bilde, spørre om navn, alder og 
hvilken klasse de går i. Kanskje få 
litt ekstra informasjon om hvordan 
de har det. 
Det var oppdraget tre av 
styremedlemmene i Gatefolket skulle 
utføre første uka i november. Vi vet 
at barna og ungdommene har et håp 
og en drøm for livet sitt og at de kan 
gå på skole, blant annet fordi de har 
en fadder med omsorg, bosatt et 
sted i Norge. 
Fadderansvarlig i Gatefolket, Inger 
Oline Opsahl Hovland, gir her viktig 
informasjon til alle våre faddere og 
støttespillere: 
 
Omfattende arbeid 
-Etter hjemkomsten fra Etiopia har 
det vært travle dager med å 
oppdatere all informasjon om alle 
barn og unge som får sin skolegang 
gjennom arbeidet vi driver sammen 
med Bright Star i Etiopia.  Likevel har 
dette vært et lystpreget arbeid, siden 
vi møtte barna og dermed ved 
selvsyn kan bekrefte at de barna vi 
har tatt ansvar for faktisk er der. I 
disse dager er troverdighet viktigere 
enn noen gang. Vi fikk hilse på 
tilnærmet alle barn og unge som er 
rapportert inn i arbeidet vårt. Slikt gir 
tillit til de som står i fremste rekke i 
dette viktige arbeidet i Etiopia.  
Pr. 1. desember har vi 543 barn i 
vårt fadderbarnprogram. Vi møtte 
526 av disse barna i oktober. Det var 
glade, høflige og tilsynelatende 
normalt friske barn og unge vi fikk 
hilse på, og mange kunne vi 
kommunisere med på engelsk. Med 
de minste var ikke dette mulig, men 
kroppsspråk trenger ingen tolk.   
 
Stille flukt ut av hovedstaden 
17 barn var det dessverre ikke mulig 
å komme i kontakt med, hverken 
under vårt besøk eller seinere.  Mulig 
årsak er at de har flyttet til 
landsbygda, hovedsakelig på grunn 
av svært høy husleie i byen. Andre  

 
 
 
 
 

kan ha 
måttet slutte 
for å hjelpe 
familien med 
å skaffe 
inntekter (les: 
å tigge). Det 
smerter oss 
alle, og aller 
mest de som 
jobber blant 
disse fattige 
familiene.  
Disse 17 
barna regnes 
nå dessverre 
som ute av 
programmet. 
Noen av dere faddere får derfor nye 
fadderbarn på deres plakater.  Det er 
viktig for oss at dere faddere skal 
kunne stole på at de barna dere 
betaler for, er i programmet. Det er 
nettopp derfor vi har lagt ned så mye 
arbeid i dette i høst. 

 
Bildet: Glede over å sende en 
hilsen til sin norske fadder.  
 
Andre av dere får et nytt fadderbarn 
som følge av at det «gamle» 
fadderbarnet har fullført sin  
skolegang. Da er det bare hyggelig å 
gi et nytt barn til en fadder, i 
forvissning om at det forrige barnet 
nå er blitt ungdom og kan mestre 
voksenlivet godt, - takket være god 
støtte fra dere. 
Dessverre har den nevnte 
husleieøkningen ført til en stille flukt 
til landsbygda. Dette har også 
rammet barna, og noen av dere har 
pr e-post fått beskjed om at deres 
barn har flyttet. Også dere mottar et  

 
 
 
 
 

Bildet: Tett på fadderbarna under 
arbeidsuka i Addis Abeba. Her er 
Gatefolkets Sidsel Bjørnstad og 
Inger Opsahl Hovland i prat med 
en av studentene i bydel Gurara. 
 
nytt barn. Sammen med en ny 
oppdatert plakat får dere også en 
hilsen fra barnet i form av en tegning 
eller et brev. Det er laget med mye 
omtanke og takknemlighet fra hvert 
enkelt barn. 
Under vårt opphold fikk vi 66 nye 
barn inn i vårt program. Disse er for 
det meste førskolebarn i den svært 
fattige bydelen Entoto.  Pr desember 
har vi 15 «ledige» barn som venter 
på en fadder.  
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Til et surt og kaldt Norge kom de 
tre gatebarnlederne Gizachew 
Ayka, fadderansvarlig Befrdu 
Meseret og administrativ leder 
Sewit Ketema og sørget for varme 
til sine norske støttespillere rundt 
om i landet.  
-Ukesbesøket i midten av november 
ble en festreise for oss. Vi vil takke 
alle vi møtte for det vi kunne formidle 
og alt vi fikk tilbake, sier de tre til 
Gateposten. 
Årets besøk ble innledet i Trøndelag, 
der de tidligere Etiopiamisjonærene 
Ragnhild og Tor Ljøkjell var 
vertskap.  
 
-Med takknemlighet  
og forventning så vi fram til å få  
disse tre etiopernes verden inn i stua 
vår, komme tettere på, og la dem 
selv få dele dette med våre venner 
og kjente i nærmiljø og kristne 
fellesskap, skriver Ragnhild i sin 
rapport fra besøket. Hun forteller 
videre:  
Godt innpakket i egne og lånte fjær 
fra topp til tå, ble første dag innledet 
med en frisk tur til Løksmyra på 
grensa til Klæbu,til Tors barndoms-
rike. De kom hjem blidspente og 
forfrisket, etter pølsegrill og frisk luft. 
 
På kvelden var det Etiopia-kveld 
med Gauldal Kristne Fellesskap på 
Hovin bedehus, sør i Melhus, som 
lenge hadde gledet seg til dette 
besøket. Etioperne sang flere 
amhariske sanger og etterhvert ble 
også forsamlingen med.  
Våre etiopiske venner sto alle tre 
ikledt nydelige håndsydde, vevde 
skjorter med broderier og sang med 
mange spesielle lyder. Men de 
beveget tilhørerne på hjerte-nivå, der 
de sang med ekthet og innlevelse. 
Gizachew delte opplevelser fra egen 

 

Bildet: Sterkt møte hjemme i egen 
stue: Fra venstre Tor Ljøkjell, 
Nathalie, Benjamin, Befrdu, 
Jonathan, Ragnhild og Sewit.  
 
fattigslig barndom og visjonen som 
vokste fram om å hjelpe de mange . 
gatebarna i Addis Abeba og starte 
forebyggene arbeid blant fattige 
familier. Arbeidet har i løpet av årene 
utviklet seg til å omfatte hjelp til 
prostituerte, og utanning til både 
barn, og unge kvinner og menn. 
Dette ble vi invitert til å bli med på. 
FOR en mulighet!  
 
Konfirmant-treff  
Tirsdag 13. november var 
konfirmantene i Midtre-Gauldal den 
heldige tilhørerskaren. Denne 
ettermiddagen fikk de innblikk i en 
totalt fremmed verden, til forskjell fra 
rikdommen og selvfølgeligheter i 
hverdagen i Norge. Til ettertanke var 
det også likheter mellom det å være 
ung både i Norge og Etiopia, og 
kanskje er det utfordringer i livet 
begge steder. 
 
Med stor takknemlighet  
og usigelig glede etter tre dager i lag 
med disse fantastiske menneskene, 
sendte vi dem videre til Toten. Men, 
kvelden før ga de oss kanskje den 
eller største gaven vi kunne få. De 
samlet oss rundt seg i stua vår. I 
etiopisk tradisjon overrakte de gaver, 
og de ville så gjerne be for Norge og 
for oss som vertskap. Her ble vi 
velsignet på et fremmed språk. Det 
ble for oss en «hellig stund» i vår 
egen stue, der vi opplevde 
fellesskapet i tro, håp og kjærlighet. 
Derfor takker vi for tre rike dager, 
avslutter Ragnhild Braseth Ljøkjell 
på vegne av egen familie og Gauldal 
Kristne Fellesskap. 

 
 

Formidlet tro, håp og kjærlighet  
 
 

 

Møtte totninger 
med stort hjerte 
 
Etiopiatreffet på Betel i 
Lensbygda på Toten samlet et 
tredvetalls unge og eldre 
totninger. De tok varmt imot 
våre etiopiske gjester, 
forteller Gatefolkets nestleder 
Inger O. Opsahl Hovland.  

For det var en sur og kald 
kveld, sett med etiopiernes 
gradestokk, sier Inger med et 
godt smil. Ekstra gledelig var 
det at noen etiopiere bosatt på 
Toten deltok.  Det ble en lang 
og god kveld der samtalen gikk 
lett både på engelsk, totning og 
amharisk, og innimellom en 
blanding av alt for å uttrykke 
følelser og begeistring for hva 
våre gjester får utrettet med 
små midler og stort hjerte. 
Kollekten til dette arbeidet viste 
stor interesse og giverglede, da 
opptellingen viste nærmere 
14.000 kroner.  

 

 

 

 

Varmt møte på Toten også. 
Foran: Sewit Kedema og 
styremedlem i Gatefolket, 
Mariann Mydland. Bak fra v: 
Arnfinn Hovland, Inger 
Opsahl Hovland, Gizachew 
Ayka, Georg Raddum og 
Befrdu Meseret 
 
Samlingen ble avsluttet med 
kveldsmat for alle, og nye 
vennskapsbånd ble knyttet 
mellom våre to verdener.  Et 
varmt møte, selv om Sewit 
nektet å gå ut av en setevarm 
bil før kveldens vert, Inger 
Opsahl Hovland, hadde låst opp 
døra hjemme slik at den 
etiopiske kvinnen kunne løpe 
rett inn fra den fæle norske 
kulden (som sikkert var på 
minst 5 grader PLUSS.) 
I.O.H.  

I.O.H. 

 



 
 

 
 

 
  

Menighet og Gjenbruk 
på Fornebulandet 
Fredag kveld var det Snarøya kirke som fikk besøk. 
Her var det ungdommene som hadde regien og 
ledelsen av møtet. Nystartet Soul Children gruppe 
sang for oss. Tore Bjørnstad fra Gatefolket informerte 
om arbeidet vi driver i Norge. Etioperne ga en god 
oppdatering fra arbeidet i Etiopia ved hjelp av blant 
annet ny film som er laget om fadderordningen og 
skolearbeidet i Etiopia. Det ble tatt opp kollekt til 
arbeidet og det ble tegnet avtaler med nye faddere. 
Også her var det mange som hadde vært med på 
turen til Etiopia i fjor og som har fått et stort hjerte for 
arbeidet. Det ble servert nydelig gryterett, kaffe og 
kaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag var vi med til Fornebu Gjenbruk. Her er det 
stor aktivitet. Folk kommer inn med esker og poser 
fulle av fine ting de ville gi til butikken. Like mye ble 
kjøpt og båret ut av butikken igjen av fornøyde kunder.  
 
Inntektene fra butikken går først og fremst til et fond 
for bygging av en ny kirke for menigheten. I tillegg har 
styret for gjenbruksbutikken bestemt at en viss prosent 
skal gå til et bistands- eller misjonsprosjekt. Her har 
Gatefolket vært tilgodesett med et betydelig beløp de 
siste to årene. 
 
Lørdag kveld var alle frivillige med ektefeller invitert til 
en hyggelig samling hjemme hos daglig leder for 
Fornebu Gjenbruk, Kristine Grosås. 
Drøyt 30 personer ble servert nydelig mat og ble enda 
bedre kjent med de ulike delene av gatebarnprosjektet 
i Etiopia. Spørsmålene var mange, og svarene var 
ærlige og utfyllende. Det kom nærmest som et sjokk 
på Gizachew, Sewit og Befrdu da de ble overrakt en 
gave på 50.000 kroner til prosjektet. Dette kom som  
tillegg til en solid gave tidligere i år. 
 
Gatefolkets styre  
vil takke alle frivillige for den store jobben de gjør med 
entusiasme og smil ved Fornebu Gjenbruk. 
Norgesbesøket ble med dette avsluttet. Reisen gikk 
videre med buss til Gøteborg for en drøy ukes 
rundreise hos våre samarbeidspartnere i Sverige. Vi 
sitter igjen med gleden og velsignelsen over å få være 
med i dette viktige prosjektet.          SB. 

 

Heder og gjensynsglede  
i Svinndal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble et varmt gjensyn da Gizachew Ayka, Sewit 
Ketema og Befrdu Meseret kom til Østfold og 
Svinndal, - bygda som har flest faddere og 
fadderbarn i gatebarnprosjektet, og som har fulgt 
prosjektet siden den norske støtteforeningen ble 
etablert nettopp her. 
 
Fredheim i Svinndal inviterte til Etiopiakveld torsdag. 
Over 50 personer ble ønsket velkommen til et pent 
forsamlingslokale. Kvelden ble innledet med 
bursdagssang for Gizachew som fylte 42 år akkurat 
denne dagen, og selvfølgelig vanket det kake. 
I god tradisjon ble det både andakt og sang på det 
lokale bedehuset før bilder og video rullet over 
storskjermen. Det ble en god kollekt til arbeidet, og et 
etiopisk skolebarn fikk en ny fadder fra Svinndal.  
Mange benyttet anledningen til å snakke med våre 
etiopiske venner. Her var det gjensynsglede etter at 
flere av de frammøtte deltok på 20-års 
jubileumsfeiringen i Etiopia i fjor.  

 
Besøket ved Svinndal skole  
dagen etter var om mulig enda mer hjertelig. Her ble 
våre etiopiske samarbeidspartnere tatt imot allerede på 
parkeringsplassen av en strålende opplagt rektor 
Lasse Edelsteen. Det var ingen tvil om at dette var en 
dag han hadde ventet på og forberedt godt sammen 
med elever og lærere ved den lille bygdeskolen.  
Elevene bruker adventstiden til å legge penger i 
«gullbøtta», penger som går til å betale for 14 skole-
barn i Addis Abeba. Gizachew fortalte levende om 
hvordan fattige og utnyttede barn i Etiopia kan ha det.  
Men 14 heldige barn i Addis Abeba har fått skolegang 
takket være kontakten med Svinndal skole. Det gir 
dem framtid og håp.  
Elever og lærere hadde øvd inn flere sanger og taler. 
Blant annet overleverte de 14 nettbrett som gave til 
skolebarna i Addis. Gizachew Ayka ble også overrakt 
«Albinprisen» for 2018. Det er en utmerkelse som blant 
annet ordføreren i kommunen har fått tidligere, og som 
er Svinndals høyeste utmerkelse. Det var en rørt leder 
for Bright Star / WSG som takket for prisen. Da 
besøket var over, ble det hjertevarme klemmer mellom 
elever og etiopiske gatebarnledere. Samholdet og 
vennskapet fortsetter med uforminsket styrke.    SB 
 

 



 
 

Det ble en 
musikalsk 
festkveld da 
Finsland 
Gaither-Music 
Club inviterte til 
konsert onsdag 
28.november, 
en konsert med 
sterkt fokus på 
gatebarn-
prosjektet vårt i 
Etiopia. 
 

President i klubben, Kolbjørn Hærås, 
tok selv initiativ til å støtte vårt prosjekt 
gjennom denne konserten, som ble 
arrangert i samarbeid med stiftelsen 
Skjærgårdsgospel. 
Hærås ønsket at inngangsbilletten på 
500 kroner i sin helhet skulle gå til 
Etiopia, og inviterte derfor 
representanter fra Gatefolket til å 
overvære konserten i den lille bygda, 
en halv times kjøring nord for 
Kristiansand. Alle kostnader i 
forbindelse med arrangementet var 
dekket inn av lokale sponsorer, og 
dermed kunne Hærås, sammen med 
Gatefolkets Tore og Sidsel Bjørnstad, 
slå fast at konserten ble et viktig bidrag 
til at unge fra gata i Addis Abeba kan 
få en ny framtid. Drøyt 100 personer 
overvar den drøyt tre timer lange 
konsertkvelden. 
Gatefolkets stand ble godt besøkt og 
Tore Bjørnstad orienterte kort om 
gatebarnprosjektet. Vår etiopiske 
leder, Gizachew Ayka, dukket opp på 
storskjerm med videohilsen fra Etiopia, 
en hilsen som falt i god jord. Flere 
tegnet fadderskap. 

 

 

Konserten var en fin blanding  
av Gaither-sanger, country og 
amerikanske julesanger, rapporterer 
Sidsel og Tore Bjørnstad.  Her deltok 
Gaither-sangeren Doug Anderson fra 
USA, Mette & Roger og Charlie 
Blackwater, i tillegg til det svært 
dyktige husorkesteret fra 
Skjærgårdssang. Doug Anderson er 
godt kjent fra Gaither-DVD’ene. I USA 
har han også en solokarrière, og er 
meget etterspurt og populær.  

Mette & Roger er godt kjent blant de 
fleste sørlendinger. Det hele startet i 
1989, med sang på en basar for “Indre 
Sjø” som det heter på Flekkerøya. Alf 
Trygve Winge, eller Charlie Blackwater 
som er hans kunstnernavn, er blant de 
ypperste på munnspill her i landet. 
 
-Det aller beste med denne kvelden er 
det at mange barn og unge i Addis 
Abeba ikke vil “glemme” denne 
kvelden. Gatefolkets arbeid framstår 
som svært troverdig og derfor vil vi 
gjerne bidra, sier en godt fornøyd 
Kolbjørn Hærås.  

 

 

Vi har julegaver 
fra Etiopia 
 

 
 
Gatefolket har fått inn masse flotte 
varer fra Etiopia som vi selger til 
inntekt for gatebarnprosjektet. Det 
er blant annet keramikk som er 
laget av lokale småbedrifter i 
Etiopia. 
Vi har fått inn artige høner i ulike 
størrelser, morsomme skulpturer, 
små og store krukker med lokk, 
keramikkfat og en del skjerf.  
Avtale om levering må gjøres i 
hvert enkelt tilfelle. En del av 
varene kan ikke sendes i posten. 
Kontakt styremedlem i Gatefolket, 
Hanne Bjørnstad på epost: 
hanne.bjornstad@fonus.no eller tlf 
400 18 597. Bilder av produktene 
finner du på Gatefolkets facebook-
side. 
Vi hjelper deg også med et gave-
kort på valgfritt beløp.  Kontakt 
oss på post@gatefolket.no 
 

Velkommen til 
Gatefolkets 
ÅRSMØTE 2019  
Fredag 15.mars kl. 18.00 er alle 
registrerte faddere og givere 
velkommen til Gatefolkets årsmøte 
på Våk misjonshus i Våler i 
Østfold. I følge foreningens 
vedtekter kan alle bidragsytere over 
15 år delta med stemmerett på 
årsmøtet. Årsmøtet vil bli kunngjort 
gjennom eget nyhetsbrev 3 uker før 
møtet holdes. Årsmelding og 
regnskap legges fram. Forslag til 
årsmøtet må være styret i hende 
innen 1 uke før møtet holdes. 

Musikalsk festkveld på Finsland 
 

 
 
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 gaver på inntil 40.000 kroner. Du må da sende oss 
navn, adresse og fødselsnummer. (11 siffer)  
 
Takk for gaver til arbeidet. 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  eller           Facebook.com/Gatefolket 
 

Gatefolket ønsker dere alle en  
riktig god jul og et godt nytt år! 
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