
 
 
 
 
 

Det har blitt et helt annet fokus på 

barn og ungdom som bor på gata i 

Etiopias hovedstad Addis Abeba.  
 

Etter 20 år i gatebarnarbeidet bestemte 

ledelsen i vår samarbeids-organisasjon 

WSG/Bright Star seg for å invitere både 

nasjonale myndigheter og internasjonale 

organisasjoner og diplomater til landets 

første gatebarn-konferanse i april og mai 

i år. 
 

WSG/Bright Star-leder Gizachew Ayka 

forteller til Gateposten at de tok dette 

initiativet for å synliggjøre at myndig-

hetene selv har statistikk på at nærmere 

60.000 lever og dør på gata i Etiopias 

hovedstad.  

-Dette er mennesker som samfunnet må 

ta ansvar for, og vi er blant flere fri-

villige organisasjoner som nå vil rette 

fokuset mot våre medmennesker på gata, 

sier han. 

WSG/Bright Star valgte å gjennomføre 

to konferanser. En for nasjonale 

organisasjoner og myndigheter i midten 

av april, der konferansen ble gjennom-

ført på hovedspråket i Etiopia, nemlig 

amharisk, og deretter en internasjonal 

engelskspråklig konferanse i 

begynnelsen av mai.  
 

Lever på rødt 

I Addis Abeba er det mange som «lever 

på rødt». Det vil si at de enten selger 

småting for ei krone eller to, eller de 

tigger for livets opphold, mens bilene 

venter på grønt lys i gatekryssene.  

-Vi spurte derfor konferansedeltakerne 

om det er greit å gi almisser på denne 

måten, eller om det må utvikles en 

strategi for å gi disse menneskene et håp 

og en framtid der de kan bli samfunns-

nyttige borgere. I vårt arbeid ser vi at 

tidligere gatebarn som har fått vår hjelp  

 

 

 

 

 

og omsorg er i fullt arbeid innenfor en 

rekke yrker. De er stolt over å være til 

nytte i samfunnet, enten som sjåfører, 

frisører, syersker, farmasøyter, tannleger 

eller i administrative jobber i solide 

organisasjoner. Vi er beviset på at det 

nytter å hjelpe, men vi må få mange flere 

med oss for å gi disse en mulighet til en 

ny start i livet, sier en engasjert 

Gizachew Ayka. 
 

Internasjonalt fokus 

-Det er myndighetene i Addis Abeba 

som har utfordringen med de 60.000 

som bor på gata, men samtidig fikk vi 

positive tilbakemeldinger de inter-

nasjonale organisasjonene om at de også 

ser et ansvar. Flere har sine hoved-

kontorer nettopp her i Addis Abeba.  

De ønsket å engasjere seg, forteller 

Gizachew videre. 

Når Den afrikanske union eller FN har 

store kongresser i Addis Abeba har 

gatebarn blitt skysset ut av byen. Dette 

blir det nå slutt på. Gatebarna blir en del 

av bybildet. 

 

-Vi vil fortsatt ha en viktig rolle i det 

daglige arbeidet, men det hjelper at 

myndighetene nå spiller på lag med oss 

og ser sitt ansvar. 

Det gjorde sterkt inntrykk at ordføreren i 

Addis Abeba, Takele Uma Benti, selv 

ble med medarbeidere i WSG ut på gata 

for å oppsøke gatebarn.  

-Vi er glad for at vi kan få være med og 

se realitetene på gata, sa ordføreren, og 

takket WSG for 20 års innsats.  

 

Gizachew Ayka kunne på vegne av 

WSG også motta en offisiell utmerkelse 

for 20 års innsats for gatebarn i Etiopia. 

-Vi er glad for at ordføreren personlig 

engasjerte seg. Han kan ikke være med 

oss ut på gata hver kveld, men han ga et 

signal om at han tok barnas situasjon på 

alvor. For oss er dette et viktig skritt til 

et nærmere samarbeid med byens 

myndigheter for å hjelpe barn og unge ut 

av gata og inn til et verdig liv. Det er en 

ny politisk ledelse i byen som er villig til 

å se ned til oss og samarbeide med oss, 

og da vil vi gjerne også samarbeide med 

dem til beste for alle de 60.000 som 

trenger en hånd, sier Gizachew Ayka til 

slutt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Nyhetsbrev fra                                  -  Juni 2019 - 17.årgang  

Felles løft for gatebarn Tid for fornyelse 
Sammen med Gateposten kommer 

som vanlig også en faktura til alle 

faddere som har skolebarn i 

Etiopia.  
 

 
Dere skal vite at hver enkelt av dere 

utgjør en enorm forskjell for det 

enkelte barnet eller ungdommen som 

dere støtter.   

Det er helt avgjørende for videre drift 

av arbeidet i Etiopia at dere som er 

faddere betaler årskontingenten, som 

også for kommende skoleår er på 

1.300 kroner pr fadderbarn.  
 

Vi er glad om dere foretar 

innbetalingen så snart som mulig slik 

at vi unngår ekstra kostnader og 

ekstra dugnadsarbeid over 

sommerferien med å minne dere på 

fakturaen som ligger til forfall. 

Samtidig har vi en stor gruppe 

støttespillere, både privatpersoner, 

foreninger og bedrifter, som bidrar 

med frivillige gaver. Disse gavene 

utgjør om lag halvparten av den 

støtten vi bidrar med fra Norge hvert 

år.  
 

Vi håper derfor at også dere fyller ut 

et passende beløp, slik at driften ved 

kontaktsenteret kan fortsette med 

uforminsket styrke og at våre 

medarbeidere i Addis Abeba og 

Awasa fortsatt kan gå ut på gatene og 

redde barn og ungdom fra et uverdig 

liv, samtidig som de forteller om at de 

har en Far som bryr seg om dem. Vi 

våger påstanden om at våre 

medarbeidere som er ute på denne 

typen oppdrag i mange tilfeller er 

reddende engler. Derfor er vi 

frimodig og ber om fortsatt støtte fra 

dere alle!  

 



 

Gatefolket blir vertskap for den 

årlige «Partners Meeting» som i år 

arrangeres 27.-29.september.  

 

Til dette årsmøtet inviteres alle 

organisasjoner som støtter opp om 

Win Souls for God/Bright Star sitt 

arbeid i Etiopia.  Samlingen blir på 

idylliske Sauevika Leirsted på 

Vesterøy på Hvaler utenfor 

Fredrikstad. Leirstedet eies og drives 

av Normisjon i Østfold, og har 

kapasitet til inntil 80 personer.  

WSG/Bright Star driver et omfattende 

arbeid i Etiopia, med totalt 86 ansatte 

og 20 dagarbeidere/frivillige i byene 

Addis Abeba, Awassa og Chencha, de 

to sistnevnte er byer i Sør-Etiopia. 

Gatefolket med sine faddere og øvrige 

sponsorer bidrar med om lag 15 % av 

det totale budsjettet.  

-Vi gleder oss til å ta imot inter-

nasjonale partnere fra Sverige, 

Danmark, Tyskland, Færøyene, Island, 

Sør-Korea og kanskje også Finland i 

tillegg til delegasjonen med gatebarn-

ledere fra Etiopia. Totalt håper vi på 

30 deltakere på selve årskonferansen, 

sier styreleder i Gatefolket, Odd 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet: Her på Sauevika Leirsted på 

Hvaler samles gatebarnledere til 

årskonferanse i september. 
 

Borgestrand.  Under Partners Meeting 

blir det gjennomgang av årsrapporter, 

regnskaper og budsjetter. Det blir satt 

av god tid til samtale om aktuelle 

utfordringer og om videre utvikling 

av arbeidet.  

-Med 60.000 mennesker på gata i 

Addis Abeba kan oppgaven virke 

nærmest håpløs, men her gjelder det å 

se enkeltmennesker og være bevisst 

på at vi er med å redde ett og ett barn 

som kan bli skolebarn i stedet for 

gatebarn.  

Vi driver både et bistands- og 

misjonsprosjekt, der vi får være med 

å redde jenter ut fra prostitusjon. Vi 

får være med på gjenforening av 

familier. Vi bidrar til å gi ungdom et 

levebrød gjennom yrkesutdanning og 

i den evangeliske delen av arbeidet 

har vi «reddende engler» som har et 

brennende ønske om å føre barn og 

unge til en trygg havn. Vi har etter 20 

år sett store frukter av arbeidet, og 

gleder oss over å få være med videre. 

Her er det ikke håpløsheten som rår, 

men håpet, sier Borgestrand.  

Internasjonal gatebarn-
samling på Hvaler 
 
 

 

Vil du bli med 

på festen?  
 
-Det blir garantert inspirerende og 

flotte dager for de internasjonale 

gjestene som kommer til idylliske 

Sauevika på Hvaler, men vi vil gjerne 

også invitere våre norske faddere og 

andre støttespillere til en festkveld 

lørdag 28.september, med mulighet 

for overnatting til søndag 

29.september, der vi avslutter 

samlingen med formiddagsmøte og 

lunsj. 

Leirstedet åpner for norske gjester 

fra kl. 15.00 på lørdag. Det er en to 

minutters båttur fra parkeringsplassen 

Kjellvika på Spjærøy, til Sauevika. 

Båten vil gå kontinuerlig etter behov 

lørdag ettermiddag og kveld. Ved 

ankomst vil dere få en omvisning på 

leirstedet og vi håper på fint høstvær 

der dere gjerne kan ta en tur i 

områdene rundt. Faktisk kan dere gå 

helt til «Amerika» om dere vil.   

Vi inviterer til en tre-retters 

festmiddag og hyggelig samvær 

lørdag kveld kl.19.00. Lørdagsgjester 

betaler kr. 300,- og i tillegg blir det 

anledning til å gi en gave til gatebarn-

arbeidet. 

Sauevika har begrenset antall 

overnattingsplasser, men vi håper å 

fylle opp alle rom for dere som ønsker 

å bli med oss også på søndag.  Her er 

det først til mølla som gjelder. Gjester 

som overnatter til søndag betaler kr 

800,- som inkluderer festmiddagen 

lørdag, overnatting i dobbeltrom eller 

familierom, frokost og lunsj. 

Sengetøy er inkludert, men dere må re 

opp sengene selv. 

 

PÅMELDING:  

Send en epost til post@gatefolket.no 

eller skriv et kort/brev til Gatefolket, 

Gullfunnet 13, 1570 Dilling, der du 

oppgir antall deltakere og om dere 

skal bli med på lørdag eller både 

lørdag og søndag. Dere vil få en 

bekreftelse og ved mottatt innbetaling 

er dere påmeldt. 

 

Mer om Sauevika og hvordan du 

kommer deg dit ved å lese her:  

https://www.normisjon.no/ostfold/sau

evika/ 
 

Etiopia-kvelder i Sør-Norge 
I forbindelse med Etiopia-besøket under Partners Meeting legger vi opp til 

Etiopia-kvelder fem steder på Østlandet og Sørlandet i perioden 30.september til 

4.oktober. I tillegg til representanter fra Gatefolkets styre vil også tre eller fire av 

gatebarn-lederne fra Etiopia delta på samlingene.  

Mandag 30.september blir det samling med «Bålgjengen» i Sarpsborg, Tirsdag 

1.oktober blir det samling i Larvik/Stavern, og så går turen sørover langs kysten 

med samlinger i Agderfylkene onsdag og torsdag og Rogaland på fredag 

4.oktober.  Vi kommer tilbake med nøyaktig tid og sted, slik at dere som bor i 

nærheten av et av arrangementsstedene får muligheten til å bli med oss på en 

inspirerende og hyggelig Etiopia-kveld. Det betyr mye for våre etiopiske ledere å 

møte dere alle!  

 

 

mailto:post@gatefolket.no
https://www.normisjon.no/ostfold/sauevika/
https://www.normisjon.no/ostfold/sauevika/


 
 

 

Fem av lederne i WSG Etiopia har 

vært på misjonsturnè i Norden.   Dette 

er et årlig opplegg som gjennomføres i 

regi av lederne selv i samarbeid med 

menigheter og andre kontakter på 

Færøyene, Norge, Sverige, Danmark 

og Finland. 

 
Bildet: Mengistu og Befrdu gjorde en 

solid jobb de tre dagene de jobbet 

frivillig ved Fornebu Gjenbruk. 

 
I Norge var det Fornebu Gjenbruk som 

sto for kontakten i forbindelse med 

turneen, og dermed ble det tre intense 

dager med praktisk arbeid i 

gjenbruksbutikken og besøk i 

Fornebulandet menighet. Daglig leder 

Kristine Grosås i Fornebu Gjenbruk 

forteller til Gateposten at de etiopiske 

gjestene virkelig gjorde nytte for seg. 

-Det var rett og slett oppmuntrende å 

ha besøk av disse guttene, og de fikk 

også anledning til å fortelle om vårt 

 

 

  

  
 

Bildet: Gizachew Ayka overrakte 

både etiopisk festdrakt og et sertifikat 

for godt samarbeid til daglig leder i 

Fornebu Gjenbruk, Kristine Grosås. 

 

vårt felles engasjement for gatebarn i 

Etiopia. Dette er et samarbeid vi har 

stor glede av, og mange av våre 

frivillige medarbeidere har med egne 

øyne sett hvilken flott jobb som blir 

utført i Addis Abeba, sier hun.  

Kristine syns det er fint å kunne støtte 

dette prosjektet i tillegg til å samle inn 

midler til en ny kirke på Fornebu. 

 

På jobb i gjenbruksbutikken 
WSG-lederne Mengistu Burano, Gizachew Ayka, frivillig medarbeider Margareth 

Jørgensen, Alex Fekadu Zeha, Befrdu Meseret, og frivillig medarbeider Inger 

Helene Solheim på jobb ved Fornebu Gjenbruk, som er en betydelig støttespiller 

for gatebarnprosjektet i Etiopia. 

Skolegang for 36 

barn i ett år etter 

Jentene på Kyststien 
 

 
 

Tradisjonen tro fikk Gatefolkets 

frivillige medarbeidere (bildet) være 

med på det store arrangementet 

«Jentene på kyststien» også i år.  
 

Her fikk vi selge effekter, kaffe, vafler, 

mineralvann og håndlagde varer fra 

Etiopia til inntekt for gatebarnprosjektet 

i Addis Abeba. Totalt kom det inn 

46.605,- kroner til prosjektet etter årets 

dugnadsinnsats. Derfor takker vi alle 

damer som bidro til at vi kan hjelpe 

barn til å bli skolebarn i stedet for 

gatebarn. Beløpet tilsvarer skolegang 

for 36 barn et helt år.  

 
 

Bildet: Hanne Bjørnstad og Kjersti 

Borgen med varer fra Etiopia. 
 

En ekstra takk ønsker vi i Gatefolket å 

gi til arrangørene av Jentene på 

Kyststien, nemlig Sigmund og Kristin 

Anvik på Anvik gård. De har en stor 

dugnadsgjeng som sørger for at de tre 

tusen deltakerne får en minnerik 

opplevelse med tur i flott kystterreng, 

en bugnende rekebuffet og mye 

underholdning og sang fra scenen. 

Jentene på Kyststien er en solid sponsor 

for gatebarn-arbeidet i Etiopia, og det er 

et samarbeid arrangøren vil fortsette 

med også når 3000 jenter kommer til 

Stavern neste år for å delta i 15 års 

festen. 

 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
50.000 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 .  
Her kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev.                  
 

facebook.com/Gatefolket 

 

 

Ny jubileumskonsert  

til inntekt for Etiopia 
 

 
Bildene: Roland Lundgren, Niclas Pettersen og gjesteartist Trygve Skaug 

stiller opp med jubileumskonsert til inntekt for Gatefolket!  
  
Det blir nye jubileumskonserter til inntekt for Gatefolket i Sarpsborg Scene neste 

år. Denne gang blir det trippel-jubileumskonsert lørdag 9.mai. Denne dagen fyller 

Roland Lundgren 75 år. Samme uke er det dessuten 55 år siden Curt & Roland 

startet opp sin karriere, og samme uke fyller Curt Petersen sin sønn, Niclas, 50 år. 

Curt gikk bort i 2009 etter 10 år med kreft. Sarpsborg Scene åpner sine dører med 

550 plasser i nyrenovert amfi. Roland og Niclas og fullt band med topp musikere 

synger "Curt & Roland". 

Kvelden blir ikke mindre begivenhetsrik ved at Trygve Skaug har sagt ja til å bli 

med som gjesteartist, og hans honorar går også til Gatefolket!   

Billettsalget er allerede godt i gang, og du kan sikre deg plass ved å gå inn på 

hjemmesiden til Sarpsborg Scene: 

https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/curtroland 

Quality Hotell og Badeland i Sarpsborg har spesialtilbud helgen 8.-10.mai 2020. 

Ta kontakt og oppgi "Curt & Roland". På hotellet bor hele familien til Curt & 

Roland. 

Initiativtager er nok en gang vår flotte støttespiller Joar Kristiansen, som også sto 

bak de to jubileumskonsertene i anledning Arnold Børud sin 70 års dag. 

Konsertene i fjor ga et overskudd til Gatefolket på drøyt 200.000 kroner, og 

pengene gikk direkte til en ny 16 seters minibuss som nå er i daglig bruk i 

Gatefolkets prosjekter i Etiopia. 

 
 

 
 

 
 

Vi kommer på 
Skjærgårdssang 
i Langesund  
9.-11.august 

 
Bildet: Vigdis Andersen er en av 

våre frivillige som gjerne forteller 

om fadderordningen vår.  

 

Gatefolket vil også i år delta 

med egen stand under 

Skjærgårdssang i Langesund 

9.-11.august. 
 

Her er vi for å fortelle at det skal så 

lite til for å forandre verden for et 

barn. Vi vil så gjerne at barn skal 

bli skolebarn og ikke gatebarn. Vi 

deltok for første gang for to år 

siden, og vi har kommet i kontakt 

med mange deltakere. Totalt har et 

førtitalls skolebarn fått faddere 

under arrangementene i Langesund. 

Vi håper mange vil komme innom 

standen vår, enten for en prat, for å 

tegne seg som fadder, få mer 

informasjon om arbeidet vårt, eller 

kanskje kjøpe noe av varelageret 

med etiopiske keramikk-produkter. 

Her er det mange fine gaveartikler 

som du kan ta med deg hjem. 
 

Vil du bli fadder? 
Vil du være med som fadder kan du 

sende noen ord til 

fadder@gatefolket.no 

Vår fadderansvarlig Inger Oline O. 

Hovland, vil gi deg den 

informasjonen du trenger. Du kan 

også sende et vanlig brev til oss: 

Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 

Dilling. For 1.300 kroner året får 

barn fra fattige hjem undervisning, 

skoleuniform, skolemateriell og et 

måltid mat om dagen.  Vi sender ut 

faktura èn gang i året om ikke annet 

er avtalt. 

 

http://www.gatefolket.no/
https://sarpsborg.ticketco.events/no/nb/e/curtroland
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