
 
 
 
 
 

Av Gizachew Ayka,  
leder i WSG og Bright Star 
 
Da de fikk se ham, fortalte de alt 
som var blitt sagt dem om dette 
barnet. Alle som hørte på, undret 
seg over det gjeterne fortalte.  
Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt 
hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet 
og priste Gud for alt de hadde hørt 
og sett; alt var slik som det var sagt 
dem. Lukas 2.17-20 
 
Kristi fødsel var gode nyheter  
for hyrdene som overnattet i friluft og 
sov ute for å beskytte sine dyr. Da 
de fikk de gode nyhetene holdt de 
ikke det for seg selv. Nei, de dro for 
å finne barnet, og de delte også den 
gode nyheten med alle de møtte. 
Dette minner meg alltid om livet mitt 
de siste 20 årene. Mitt oppdrag har 
vært å dele den gode nyhet som 
også kan endre livet for barn og 
unge som bor på gatene i Addis 
Abeba.  Jeg har mange ganger 
gledet meg over den umiddelbare 
reaksjonen og handlingen til 
gatebarna når de har hørt om 
hyrdene. De har forstått poenget inn 
i sin situasjon og deler nyheten med 
alle de treffer på gata. 
 
-Kom la oss gå til Rest Center, der 
kan vi få mat, vann å drikke og vaske  
oss selv. Her kan vi klippe håret 
gratis og få rene klær.  Jeg kunne se  

 
 
 
 
 

Bildet: Julefeiring ved den store 
fotballstadion i Addis Abeba med en 
liten gruppe ungdommer. Det ble 
julekveld med tente lys, bananer, litt 
smågodt, nyhetsformidling og 
julesanger.  
Foto: Odd Borgestrand 
 
den spontane gleden og tilliten i 
ansiktene deres da de gikk inn 
porten til vårt kontaktsenter i sentrum 
av Addis Abeba, for i tillegg til mat, 
klær og rent vann møtte de her også 
kjærlighet fra våre medarbeidere.   
 
Julens budskap  
er jo nettopp KJÆRLIGHET. GUD 
gir sin SØNN til denne verden. Ja, 
Kristi fødsel har endret måten vi 
mennesker tenker og handler. 
Når du feirer jul i år, tenk på at du 
har vært med å gjøre noen barn og 
unge lykkelig fordi de har hørt den 
gode nyheten, akkurat slik hyrdene 
gjorde det. Vi skal ikke lede våre 
barn og unge til stallen, men til vårt 
eget kontaktsenter, porten inn til det 
nye livet. 
 
I januar skal vi feire  
etiopisk jul med mer enn 1000 
mennesker fra gaten og dele den 
gode nyheten med dem. På vegne 
av alle ungdommene og barna som 
vi jobber med vil jeg ønske alle våre 
venner i Norge en riktig god jul og 
Guds velsignelse over julefeiring og 
det nye året.   

 
 

 

   Nyhetsbrev fra                                    -  Desember 2019 - 17.årgang  

Den gode nyheten 
  

-Et levende mirakel 

 
Ealed har en fortid der hun ble 
behandlet verre enn et dyr. I dag er 
hun et forbilde og et lys i mørket for 
jenter som vil ut av prostitusjon.  
Les mer side 2 

 

De tente en ild  
Tre etiopiske gatebarnledere tente 
en ild da de besøkte forsamlinger 
og foreninger i Norge.  
Les mer side 3 
 

 
 

Jul i Etiopia 2021 
Vil du bli med til Etiopia der du kan 
feire etiopisk jul med våre 
medarbeidere i Addis Abeba og 
delta på den store julefesten for 
1000 gatebarn? Vi planlegger også 
et besøk i Unesco-byen Lalibela 
Reisen arrangeres 2.-10.januar 
2021.  Les mer side 4 
 

Husk ny adresse 
Er du blant de som har fått ny 
postadresse, eller som får ny 
adresse som følge av ny 
kommunestruktur?  Les mer side  4 



 

Dag etter dag, natt etter natt ble 
hun utnyttet på det groveste av 
menn. Hun ble behandlet verre 
enn et dyr, men hun overlevde og 
i dag er hun et forbilde og et lys i 
mørket for jenter som vil ut av 
prostitusjonen. 
 
Det ble et sterkt møte med Ealed 
Admasu for de som fikk gleden av å 
møte henne under hennes Norges-
besøk i høst.  
Ealed er et levende mirakel. Det tok 
fem år å få rehabilitert denne jenta, 
som i dag er leder for arbeidet blant 
gatejenter i Win Souls for God/ 
Bright Star. Nå har hun ansvar for 
inntil 18 tidligere gatejenter ved 
Deborah-senteret. Senteret har fått 
sitt navn etter den sterke kvinne-
skikkelsen som er omtalt i Bibelen. 
 
Uten tillit 
Ealed ble fanget opp av gate-teamet 
i WSG da hun sto og ventet på 
kunder. Hun innså at hennes liv 
egentlig ikke var noe liv. Flere 
ganger forsøkte hun å gjøre det slutt. 
Hun advarte de «gode hjelperne» 
om at hun var en hard nøtt å knekke, 
men til slutt sa hun ja til å bli med i 
prosjektet for et nytt og bedre liv. 
Hun ble raskt en lederskikkelse for 
de andre jentene på senteret. 
 
Sykepleier og leder 
Ealed ble tilbudt skolegang og startet 
på sykepleien. Hun fullførte 
utdannelsen og fikk jobb ved et 
sykehus. Selv om hun opplevde 
arbeidet som meningsfullt ønsket 
hun seg tilbake til Deborah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Ingen er bedre kvalifisert enn meg til 
å ta meg av disse jentene, sa hun. 
Lederne i WSG visste at det var 
sant, og i løpet av de siste fem årene 
har hun hjulpet 75 jenter til et nytt og 
bedre liv.  
I dag er Ealed gift og har en fin gutt 
på tre år. De fleste av jentene som 
har vært innom senteret er i dag 
etablert og har jobb enten i 
hovedstaden eller i en av 
landsbyene utenfor byen. De fleste 
er også gift, selv om mange av 
jentene fryktet for å leve i et 
ekteskap. 
 
-Hos oss tar vi imot jentene uansett 
hvilken bakgrunn de har og hvilken 
religion de måtte tilhøre. Her skal de 
bli møtt med omsorg og kjærlighet 
og hjelp til å takle et normalt liv, 
forteller Ealed, som har en drøm om 
å åpne flere sentre for jentene fra 
gata i Addis Abeba. 

 

Ealed er et levende mirakel  
 
 

 

Jubileumskonserter  
for Curt og Roland 

 
Roland Lundgren og Niclas 
Petersen synger til inntekt for 
Gatefolket. 
 
Et halvt år før den store 
jubileumskonserten med sanger 
av sangevangelistene Curt & 
Roland er konserten i Sarpsborg 
scene 9.mai kl. 18.00 nå helt 
utsolgt. Nå settes det opp en 
ekstrakonsert samme kveld kl. 
20.45, der alle inntekter går til 
Gatefolket. 
 
-Billettsalget for ekstrakonserten er 
godt i gang, forteller den entusi-
astiske Gatefolket-vennen Joar 
Kristiansen, som er initiativ-taker til 
jubileumsmarkeringen. Konsertene 
arrangeres samme dag som Roland 
Lundgren feirer sin 75 års dag. 
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. 

 
-Vi gleder oss over at Trygve Skaug 
(bildet) har sagt ja til å bli med som 
gjeste-artist. Det blir også 
gjesteartister fra Sverige, nemlig 
Hanna & Alexandra. 
 
KJØP BILLETTER 
Du kan sikre deg plass ved å gå inn 
på hjemmesiden til Sarpsborg 
Scene:  http://bit.ly/curtroland-ekstra 

 

 

 

http://bit.ly/curtroland-ekstra
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Det er både inspirerende og et 
privilegium å få reise rundt med 
ledere fra Bright Star/WSG. På sin 
lille rundreise i Norge i høst tente 
de en ild for det arbeidet vi står 
sammen om i Etiopia. 
 
Lederen for prosjektet, Gizachew 
Ayka, hadde med seg tre 
medarbeidere; Ealed Admasu Bayu, 
som er daglig leder ved Deborah-
senteret, Kedir Hussen Mussa som 
er prosjektets økonomisjef og 
Betehelem Mekonen Asefa, som 
også jobber i administrasjonen. Alle 
de tre «førstereis» var både spente 
og forventningsfulle da de ankom 
Norge. Ved avreise var det fulle av 
inntrykk og takknemlighet 
Denne gang var det Sarpsborg, 
Moss, Larvik og Fornebu som fikk 
besøk av våre etiopiske gjester 
sammen med deler av styret i 
Gatefolket. 
 
Første stopp på reisen var møtet 
med «Bålgjengen» i Sarpsborg. 
Utenfor gapahuken til Tore og Sidsel 
Bjørnstad på et nyrenovert småbruk 
nord for Sarpsborg ble det tent bål, 
servert varm og god kylling med 
tilbehør.40 mannfolk ble beveget 
over møtet med etioperne da de fikk 
et innblikk i hverdagen på gata i 
Etiopias hovedstad og samtidig også 
fikk et innblikk i det arbeidet som 
gjøres for å redde mennesker ut av 
en håpløs tilværelse.Bålgjengen har 
tidligere støttet opp om arbeidet og 
denne gang var det flere som gjerne 
ville være med i prosjektet. 
Menighetssalen i Moss Frikirke var 
fylt godt opp med drøyt 40 tilhørere 
under besøket i Mosseregionen. 

 

 

 

 

 

 

Bildet: En kveld rundt bålet sam-
men med Bålgjengen i Sarpsborg 
 
Ealed Admasu sitt vitnesbyrd grep 
mange, og flere tok til tårene da 
hun fortalte om sitt tidligere liv som 
gatejente og sin nåværende 
tjeneste som leder for arbeidet 
blant gatejenter i prosjektets 
Deborah-senter.  
Det er første gang vi har arrangert 
et gatebarn-treff i Larvik, der våre 
kontakter Thor Edvard Mathiesen 
og kona Lise Adine sto som 
hyggelig vertskap. Det ble et 
uforglemmelig lite døgn for alle de 
fire fra Etiopia. Kvelden i Larvik 
samlet 15 interesserte tilhørere, og 
også her ble det tegnet flere 
fadderavtaler og avtale om å 
fortsette det gode samarbeidet 
Gatefolket har med Jentene på 
Kyststien i Stavern. Til sommeren 
er det 15-års jubileum, og det skal 
selvsagt markeres også fra 
Gatefolkets side. 
 
Fornebu Gjenbruk 
Siste stopp på turen denne gang 
var Fornebu Gjenbruk i Bærum, 
som bidrar godt i prosjektet. Et 
titalls medarbeidere i 
gjenbruksbutikken har med egne 
øyne sett arbeidet som drives i 
Etiopia, og de kjenner seg trygge 
på at arbeid blant gatebarn og 
andre ungdommer i Etiopia har stor 
verdi. At Gatefolket også drives 
som et stort dugnadsprosjekt er 
også et pluss, mener leder i 
gjenbruksbutikken, Kristine Skolt 
Grosås. De fire etioperne sang 
egne sanger og ledet allsangen i 
butikklokalene på Fornebu.  

 
 

 

  De tente en ild 
 

Ny start for 
30 gatebarn 
30 gutter fra gata i Addis Abeba har 
fått tak over hodet, egen seng og et 
trygt hjem. «Boys Home» er et av 
tilbudene som Bright Star/WSG har 
etablert for hjemløse barn, og som er 
kommet i stand i samarbeid med 
landets sosialdepartement.  
 

 
 

Guttehjemmet er i første omgang 
etablert i en av etasjene i det nye klinikk-
bygget som er oppført i bydelen Entoto. 
Avtalen mellom Etiopias Sosial- 
departement og Bright Star går ut på at 
200 gatebarn under 18 år skal få dette 
tilbudet over en to-års periode.  
-Det er et gjennomslag for samarbeidet 
vårt med myndighetene, sier gatebarn-
leder Gizachew Ayka til Gateposten. 
WSG/Bright Star i samarbeid med 
Gatefolket driver fra tidligere et hjem for 
gutter i Addis Abeba, kalt Safety House. 
Her er det nå 23 gutter. I tillegg til et 
hjem får de også utdannelse. De største 
guttene er fadder for de yngste, og i 
tillegg har hjemmet en husmor og en 
vakt som bor på stedet.  De eldste 
guttene i Safety House bidrar også i 
arbeidet med Boys Home. 
-Nylig hadde vi gleden av å sende 19 
gutter fra Boys Home tilbake til sine 
hjemsteder og familier etter at de har 
bodd hos oss en kort stund.  
Gjenforening med familien er et av våre 
viktigste mål med dette arbeidet, forteller 
Gizachew Ayka. 
Nå jobber vi for å finne familiene til 
ytterligere 10 av guttene som har 
opphold hos oss, og håper at de også 
kan bli gjenforent.  
-Vi er svært godt fornøyd med 
samarbeidet vi har med 
Sosialdepartementet, som sørger for at 
barna, som er i alderen 12-17 år, kan 
komme inn ved sin lokale skole og 
dermed fortsette skolegangen etter at de 
er kommet hjem, sier Ayka. 

 



 
 

Vil du bli med til Etiopia der du 
kan feire etiopisk jul med våre 
medarbeidere i Addis Abeba og 
delta på den store julefesten for 
1000 gatebarn? Reisen arrangeres 
2.-10.januar 2021.  Representanter 
fra Gatefolkets styre stiller som 
reiseledere.  
 
Du får muligheten til å bli bedre kjent 
med gatebarnprosjektet vårt, og er 
du fadder til ett eller flere skolebarn 
legger vi opp til et personlig møte. 
Vi besøker våre skoler og hjem for 
gutter og jenter, kontaktsenteret, 
som er porten inn til et verdig liv, og 
møte med et yrende folkeliv i og 
rundt hovedstaden. Turen går også 
med fly 700 km nordover til Lalibela, 
byen som står på Unesco sin 
verdensarvliste. Her møter vi Afrikas 
mest mystiske byggverk. Totalt 11 
kirker, hugget ut og formet av en og 
samme stein.  
Dette er en reise for deg som er i 
god fysisk form og som ønsker å se 
landet og vårt arbeid på nært hold. 
Reisen starter fra Gardermoen 
lørdag 2.januar 2021, på kvelden og 
retur til Gardermoen søndag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.januar på formiddagen. Vi reiser 
med Ethiopian Airlines. Det er 
nødvendig med visum til Etiopia, og 
du må sjekke med ditt lokale 
smittevernkontor når det gjelder 
vaksiner. På denne turen er det ikke 
nødvendig med malaria-tabletter. 

Et foreløpig program ligger på våre 
nettsider gatefolket.no.  
Pris ca: kr. 15.000,- Inkludert: Fly 
Ethiopian Airlines Gardermoen-Addis 
Abeba t/r. Fly Addis Abeba-Lalibela 
t/r. Visum, alle overnattinger 
m/frokost i hoteller av god standard i 
Addis Abeba og Lalibela. Inngangs-
billetter og guide i Lalibela i 2 dager. 
All annen transport i Etiopia.  
Ikke inkludert: Reise til og fra 
Gardermoen, vaksiner, reise-
forsikringer. Tillegg for enkeltrom.  
Måltider utenom frokost dekkes av 
den enkelte. Mat og drikke er svært 
rimelig i Etiopia. 
PÅMELDING innen 1.juni 2020. 
Sendes til post@gatefolket.no 
Begrenset antall plasser. Depositum 
på kr 4.000 innbetales etter at 
påmelding og endelig pris er 
bekreftet. Ønsker du mer utfyllende 
opplysninger kan du også benytte 
epostadresse post@gatefolket.no.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Velkommen til 
Gatefolkets 
ÅRSMØTE 2020  
 
TORSDAG 20.FEBRUAR kl. 18.00 
er alle registrerte faddere og givere 
velkommen til Gatefolkets årsmøte i 
Misjonshuset på Askhøgda 5 i 
Gjerdrum, ca 35 km nord for Oslo 
og 22 km fra Gardermoen. 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. 

Husk adresse-
endring 
Svært mange får i disse dager nye 
postadresser som følge av ny 
kommune-struktur. Det vil spare oss 
for mye arbeid og en del porto 
dersom dere er flinke til å melde 
adresse-endring. Send oss en epost 
til post@gatefolket.no eller SMS til 
90 62 00 28 med navn og ny 
adresse. 

Vil du bli med på julefeiring i Etiopia? 
 

 
 
 
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 50.000 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! 

mailto:post@gatefolket.no
http://www.gatefolket.no/
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