
Gatefolkets årsmelding for 2022 
 
Gatefolket har i 2022 hatt følgende sammensetning:  
Leder: Odd Borgestrand, nestleder Sidsel Bjørnstad, fadderansvarlig: Gunnar Alvin  
sekretær: Hanne Bjørnstad, kasserer: Arne Brokhaug, sponsoransvarlig: Mariann Mydland, 
Varamedlemmer Lars-Otto Hammer og Inger O. Hovland 
Gatefolkets valgte revisor: Kjellaug Sælen 
 
Årsmøtet 14. mars ble avholdt på Kilentunet, Kilenveien 55, 1366 Lysaker. Årsmøtet åpnet med et 
flott koldtbord før styremedlem Lars Otto Hammer i ord for dagen oppfordret alle til å åpne sine 
dører og hjerter for medmennesker som har behov for noen å snakke med og være sammen med. 
Vi var 27 tilstede og vi fikk også en direkterapport fra Gizachew Ayka i Addis Abeba under årsmøtet. 
Det er avholdt 5 styremøter. Styret har behandlet totalt 41 saker. 
 
Tilbake til normalen 
I 2022 var vi endelig tilbake «til normalen». Endelig så det ut til at pandemien og den interne uroen 
med frykt for borgerkrig i Etiopia var over.  
Tidlig på året fikk Gatefolket en forespørsel om å ta ansvar for førskolebarn også i den sør-etiopiske 
byen Chencha, 42 barn fordelt på to klasser går ved den nye skolen, og Gatefolkets styre sa ja til 
dette. Senere kom også forespørsel om å dekke kostnadene til en lærer og en sykepleier ved 
klinikken som ligger på nabotomta til skolen. Gatefolket lovte å bidra også med dette. 
En formell samarbeidsavtale med WSG/Bright Star og Hope for Children, HCE, ble fornyet. Den 
inneholder gjensidige forpliktelser og rettigheter i prosjektsamarbeidet. 
 
Bedrifts-sponsorer 
I tillegg til frivillige gaver ønsket styret dette året å intensivere arbeidet med bedrifts—sponsorer. 
Ved utgangen av året har vi nå totalt 15 bedriftssponsorer. Målet er at disse bedriftene skal 
engasjere seg i prosjektet, og at vi på sikt også kan invitere representanter til Etiopia slik at de får et 
sterkere eierforhold til sitt engasjement.  
 
Møter og arrangementer 
Gatefolket deltok også i år med stand og salg under Jentene på Kyststien. Vi deltok også på 
Skjærgårdssang og det ble arrangert en egen konsert hos Sidsel og Tore Bjørnstad i Trøsken. En stor 
takk til frivillige, og spesielt Sidsel og Tore Bjørnstad, som stilte opp begge steder for å synliggjøre 
Gatefolkets arbeid. 
 
Partners Meeting skulle etter planen arrangeres i Stockholm, men ble utsatt til 2023. I stedet la WSG 
opp til en storstilt «misjonsreise» i de nordiske landene med sitt Mission Back-prosjekt. Selv om dette 
prosjektet ikke er en del av Gatefolkets oppgave er det vanskelig å takke nei til besøk. Denne gangen 
kom en stor delegasjon med 6 av lederne fra Etiopia i begynnelsen av oktober. Det ble et krevende 
opplegg, men ga også gode resultater både med tanke på økonomi og forsterket samhold mellom 
norske støttespillere og våre etiopiske ledere.  Det ble avholdt møter på Fornebu, Moss, Svinndal og 
Lensbygda. Styret i Fornebu Gjenbruk overrasket med en ekstra-donasjon på 100.000 kroner etter at 
de seks lederne fra Etiopia sto for rundvask av butikken og delte sangglede og inspirasjon med 
medarbeiderne i butikken. 

Etiopia-reise 

I november reiste fem representanter fra Gatefolkets styre til Etiopia for å besøke de ulike 

prosjektene. Nå var det fire år siden forrige besøk, og for Mariann Mydland var dette det aller første 

besøket.  Det ble en begivenhetsrik og inspirerende reise for alle deltakerne. Etter som Gatefolket 

sa ja til utvidelse av sitt engasjement i Sør-Etiopia ble det lagt inn et besøk til fjellandsbyen Chencha 



på 2700 meters høyde. De to dagene her, med stor gjestfrihet, glade førskolebarn, fornøyde lærere 

og helsearbeidere og et fotballag som fikk mange nye fotballer, ble et minne for livet. Besøk i byens 

fengsel, der vi ble møtt med sang, dans, blomster og gaveoverrekkelse minnet oss nærmest som et 

statsbesøk. Som takk for den spesielle mottakelsen bevilget Gatefolket 20.000 kroner til 

aktivitetsutstyr for barn og vaksne i fengselet. 

På bakgrunn av våre gode likvide situasjon vedtok styret å innvilge et forskudd for ferdigstillelse av 

den påbegynte klinikkbygningen i Addis Abeba. De to øverste etasjene her skal  benyttes til Boys 

Home.   Driften av Boys Home er en del av Gatefolkets økonomiske forpliktelse i prosjektet. 

Forskuddet på 500.000,-kroner slås saman med resten av det gamle forskuddet til et samlet 

forskkudd på 860.000,-  

Dette skal betales ned over 4 år, med en fastrente på 3%.  Renten i etiopiske banker ligger på drøye 

15 prosent. Ved å realisere byggeprosjektet vil WSG/Bright Star spare store summer i leiekostnader 

ved dagens Boys Home. 

Gatefolket bevilget også 115.000,- i julegratiale til de 115 medarbeiderne i WSG/Bright Star som 

kompensasjon for svært lave lønnsøkninger de siste årene. Levekostnadene i Etiopia har nærmest 

fordoblet seg på fem år, mens lønningene bare er økt med noen få prosent. Det er et sterkt ønske 

frå Gatefolket at også våre samarbeidende organisasjoner i Norden og Tyskland også bidrar slik at vi 

kan beholde våre dyktige medarbeidere i prosjektet. 

 
Mange gode økonomiske bidrag 
Vi har fått mange og gode gaver også i 2022. Gjenbruksbutikken på Fornebu bidro i år med totalt 
200.000 kroner. Gressklippergutta klipper plener for Våler kommune, Svinndal skole arrangerte «løp 
for Addis», Kjærnsrød gartneri har blomsterutsalg rett før jul der deler av omsetningen går til 
Gatefolkets arbeid. I tillegg har vi mange trofaste sponsorer og faddere som bidrar med gaver til de 
ulike prosjektene. 
 
Eget TV-program 
Takket være fadder Randi Rønning ble Bedehuskanalen TV12 informert om vårt prosjekt i Etiopia. 
Dermed ble Gatefolket styreleder, Odd Borgestrand, invitert til kanalens studio utenfor Bergen for 
opptak til et 45 minutters TV-program i midten av desember. Programmet «Akkurat nå» med 
redaktør John Hardang som programleder ble sendt 23.januar. Programmet ligger på nettet og kan 
sees her: https://tv.bedehuskanalen.no/browse  (fra 23. jan kl. 21.45) 
Borgestrand gjorde en rekke video-opptak under Etiopia-besøket i november, og flere av disse ble 
vist i programmet. Gatefolket har også fått tilbud om et nytt program i løpet av 2023.  Det var ekstra 
hyggelig at kanalen overrasket stort med å gi en gave på 100.000 kroner til vårt arbeid. Dette er 
penger som kommer inn på konto i februar 2023. 
 
Årsregnskapet 
viser at samlede inntekter i 2022 ble på 1 796 953, en økning på 77.000 kroner sammenlignet med 
2021. Årsresultatet ble på 193 972,- kroner. Dette er midler som settes av til fond for framtidig 
overføring til Etiopia.  Dette året er det overført til Etiopia kr. 1 575 911,-, som er 105.000,- kr mer 
enn foregående år.  Administrasjonskostnadene i Norge ble på drøye 112.00 kroner.  
Gaveinntektene sank med 90.000 kroner til 608 203, mens fadderbarn-inntektene økte med 30.000,- 
kroner til 874 100.  Andre inntekter var høstbasar med drøye 32.000 kroner og sponsoravtaler med 
282.000 kroner. 
 
Fadderordningen 
Pr. 31. desember hadde vi 597 barn i vårt fadderprogram, hvorav 18 foreløpig står uten fadder 
«ledige». Våre faddere er trofaste medarbeidere som er med oss år etter år. Når noen faller fra 

https://tv.bedehuskanalen.no/browse


kommer andre til. Det legges ned et stort dugnadsarbeid for å holde god oversikt over barn og 
faddere. Gunnar Alvin og Arne Brokhaug har også i år gjort en stor innsats for å holde orden på 
fadderordningen. 
 
Arbeidet i Etiopia 
Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Prosjektet driver tre private 
skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i offentlig skole. Totalt har vi ved 
årsskiftet drøyt 1100 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. To av skolene er i fattige 
strøk i hovedstaden, mens den tredje skolen er i fjellandsbyen Chencha i Sør-Etiopia,  
I tilknytning til kontaktsenteret er det også et «Safety Homes» for et femtitalls gutter som vi støtter 
med driftsmidler. Vi gir også bidrag til evangeliseringsarbeidet ute på gatene i Etiopias hovedstad. Et 
hjem for tidligere gatebarn i regionhovedstaden Awassa i Sør-Etiopia får også økonomisk støtte fra 
Gatefolket.  Her er det 10 ungdommer og to prosjektmedarbeidere som bor under samme tak. 18 
jenter bor i hjemmet for tidligere gatejenter, Deborah Center.  Her dekker Gatefolket kostnadene for 
to av jentene, med totalt 40.000 kroner i året. 
Vi bidrar fortsatt med underhold til to tidligere vedjenter og støtte til en ekstremt fattig familie som 
ikke kunne sendt sine barn på skole uten vår hjelp. Som nevnt tidligere har vi også bidratt med et 
julegratiale til ansatte dette året og bevilget et forskudd på 500.000 kroner til sluttføring av 
klinikkbygning/Safety Home. 
WSG/Bright Star har gjennomført julefeiring med middag for gatefolket, de har feiret nyttår, sørget 
for gjenforening mellom gatebarn og deres foresatte og vært ute på gateevangelisering hver uke.   
 
Kontakt med støttespillere 
Vi holder fortsatt kontakt med våre om lag 500 norske støttespillere gjennom Gateposten, Facebook 
og nettsiden gatefolket.no.  400 personer abonnerer på vårt nyhetsbrev, som er et viktig 
kontaktorgan. Gateposten for desember ble trykket i et begrenset opplag, beregnet for utdeling på 
arrangementer og sendt til de kontaktene som ikke har epost. Alle med epost fikk Gateposten 
elektronisk. Dermed sparte vi betydelige kostnader i trykk og distribusjon.  
 
Styret vil rette en varm takk til alle faddere, sponsorer og andre støttespillere rundt om i landet, som 
bidrar med omsorg, omtanke, forbønn og giverglede. En stor takk også til vår revisor som hvert år 
kvalitetssikrer regnskapene våre vederlagsfritt. Sammen utgjør vi en forskjell, og kan glede oss over 
at arbeidet fortsatt bærer frukt. 
 
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes. 
 


