
Rädda Barnen-avdelning 'född '
Kommer hjälpen verkligen fram nomader, det är svårt att hålla högs lokalavdelning ingår Marga-

till de törkdrabbade länderna, i räkning på dem och veta var de reta : Cornell, ordförande, Stina
synnerhet Etiopien? Det är en fråga håller till. Vidare är landet oerhört] Persson, vice ordförande, pastor
som många `funderar ;på. Den fram - kuperat , det är svårt att landa med
ställdes även på sndagenn i ödes- flygplan , vägarna är dåliga. En
högs församlinghem . '.Svaret gav samverkan mellan hjälporganisa-
fröken Gaud Jetisen, utsänd l från tionerna är igång .
Rädda Barnens ; Riksförbunds . ge Fröken Jetisen visade ibilder
neraisekretariat. Hon, är, t f chef, från en jord som sp;rue kt sö¢tder
för - Bistän(lsverksunheten. ' hjon

kommer direkt från Etiopien där

hon varit -projektchef för 1 500

personer Hönsvarar aålnnda :

- Det nr jnte så lätt. Folket är

Sköld ,Arwtds:son, kassör och Britt
_Cadalin, sekreterare, ,doktor Ove
Hauggaard och Birgitta Bäck .
Suppleanter : Genty ;Gustafsson o
Ulla, Wwttmark . . Tillr r ylsor valdes
Bernt Wahlström och Bengt Sand-

i brist •på megn . Folket köår, vrid!' berg~med Sture Pharmansäon'iscen
slakthuset för att iå tminsto ie ' få suppleant .
betalt för ,köttet på de magra
;djuren, vilka sjä:vdör under vänte-

I 'programmet ,ingick även ett
föredrag, belyst med . bilder av

buden . Man anar vilken ;oerhörd konuslent Klosterborg . Vart går
,betyd~esle vattnet har. Addis 141-1 pengarna frågade hon,inlednings-
wat, vilket betyder nytt liv är •ett I vis . tDe går it ex U1 (brunnar, bI a
upptagningshem !för leprasjuka I •i Indien, 3 700 ,sådiana har kommit
bildat 1961 . 'På 'denna plats har till stånd . Torkan är inte den enda
man ,fått vatten efter •bo'rming, orsaken ,till U-ländernas misär .
När elkraften ikrånglar hämtas ;Krigen är deras katastrof . Rädda
vatten 1 floden vilket är mö.rk- barnen har verksamhet ;i Jemen,
brunt 'av föroreningar . Torkan Etiopien, Bangladeeh, Korea och
drabbar nomadfolket mest. För Tanzania. Det sker undervisning
övrigt odlas kaffe och bomull . i bl a familjeplanering, närings-

lära m m. I U-länderna, åren pro-
cent av befolkningen leprasjuk .
iDe 'är socialt utstötta. Fadder-

Fräken Jensen hade köpt arbeten i barnsverksamheten är en form av
Etiopien som ingick i -det lotteri hjälparbete ." 5 960 personer får
vars vinster (kunnat beskådas i ~ h jäl,p .genom 12 000 faddrar. Även

Talaren berättade att Sida bygger
skolor . Problemet är de 20-talet
olika fo~kslagen med olika språk .

i vårt land verkar Rädda barnen,
främst för utanförbarnen som

lokalavdelning av Rädda barnen kan bestå, ' av inflyttade med
som bildades på söndagen i när- I andra normer än våra . Rädda
varo av en ganska stor publik . 'barnens textiiilnsanling har givit
Det var ,rrikskonsulent Liljemor i 2,5 -in :jorier. - Hyllningskont vid
Littor`n, Skännnge, som hälsade högtider kan användas som gåva
vä..lkcmmen och ~re.sekonsulent till Rädda barmen . Detta var ;

Stora Aby sparbank .

Lotteriet var upptakten till den

Guni'_la Klosterrborg Stockholm

com ledde förhandlingarna . I s,ty.~
resen för den nybildade ödes-1

några axplock från föreningens j :
v%rksamh_et .
Västra Tolistads barnkör under


