
1 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 MISJONSAVTALER 

med Metodistkirkens 
Misjonsselskap  

pr. 20.11.20 
 
 
 

SAMMEN FOR ET BEDRE LIV 
- misjon i en ny tid 

http://www.metodistkirken.no/hoved/


2 
 

1. OM METODISTKIRKENS MISJONSSELSKAP  
www.misjonsselskap.no 
 
Metodistkirkens Misjonsselskap er Metodistkirkens eget 
misjonsselskap. Vi har arbeid i Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe.  
 
Arbeidet i Norge ledes av Øyvind Aske, misjonssekretær,  
Anne Ng Forster, bistandskonsulent og Ragnar Falch, økonomileder. 
 
Metodistkirkens misjonsråd består pr november 2020 av Aart 
Huurnink, Torill Langbråthen, Ragnhild Sand, Bjørn Martin Broback, 
Jon- Erik Bråthen, Victor K. Sekyere, Liv Berit Carlsen, Marianne 
Munz, Hege Bergjord, Åse Karen Mortensen, Johanna Lundereng og 
Ingull Grefslie. 
 
Misjonsselskapet har ingen norske misjonærer i Afrika.  
I våre samarbeidsland samarbeider Metodistkirkens misjonsselskap 
med de nasjonale metodistkirkene og lokalt ansatte.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.misjonsselskap.no/


3 
 

2. MENIGHETENES EGNE MISJONSPROSJEKT 
 

Arendal 
Sayllu Primary School, bygg nr. 1, Sierra Leone 
Sayllu er en fattig landsby som ligger isolert til i Valunia høvding-
område ca 40 km fra Bo. Kjørevei dit kom først i 2014. Landsbyen er 
stor og består av 2 700 mennesker med 900 barn. De 60 husene i 
landsbyen er jordhus med lokal taktekking, noen har zinktak. 
Hovedbeskjeftigelsen er selvbergingsjordbruk. Den nåværende 
skolen er en foreløpig bygning. Bygget har dårlig ventilasjon og lys- 
tilgang, har ikke gode pulter og er ikke egnet som skole. Noen av 
foreldrene har innrullert barna sine på skolen i en nabo landsby ca 
seks kilometer. Veien dit er lang og besværlig, spesielt i regntiden. 
Det har vært tilfeller av seksuell trakassering og voldtekt av jentene.  
Drop-out prosenten har derfor vært høy. Byggingen av en ny og 
moderne 3 klasseroms skole i tilknytning til Sayllu vil forbedre 
skoletilbudet og læringsmiljøet for barna og sikre at de blir værende 
på skolen. 

Avsluttet prosjekt: 
Administrasjonsbygg i Chapanduka, Zimbabwe 
Skolen i Vartekhe, Liberia 
Bro i Gaye, Liberia 
 
Julemessa i Arendal 

Avsluttet prosjekt: 
Taiama junction, latriner og vannpumpe, Sierra Leone 
Vannpumpe i Fanti Town / Barde-wleh Town, Liberia 
Administrasjonsbygg på skolen i Jendema, Sierra Leone 
 
 
Bergen Central 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 

Avsluttet prosjekt: 
Omega UMC/pastor/evangelisering, Liberia 
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Søndagsskolen i Bergen Central 
Møbler til K. Daibolo school i Weinsue, Liberia 
Weinsue er den største byen i Jorquelleh District-området. En by med 
1000 husstander og 7000 innbyggere inkludert syv landsbyer. Denne 
store befolkningen stiller store krav til grunnleggende sosiale 
tjenester, særlig til utdannelse for barna. Skolen huser 600 elever fra 
Weinsue og 7 nærliggende landsbyer, og har blitt altfor liten. Skolen 
har heller ikke tilbud om videregående opplæring. Derfor ønsker de 
nå å bygge ut og pusse opp, for å gi elevene en mulighet til videre-
gående utdannelse i nærområdet. Det er stor mangel på 
skolemøbler, stoler, bord og pulter, både for elever og lærere. 
Pengene som søndagsskolen i Centralkirken samler inn vil gå til dette. 

Avsluttet prosjekt: 
Vannpumpe, Levuma-Guabu, Sierra Leone 
Vannpumpe, Denhere Rural Clinic, Zimbabwe 
Vannpumpe, Saungweme, Zimbabwe 
Skolen i Lungi, Sierra Leone 
Skolen i Rochen Kamadao, interiør, Sierra Leone  
 
 
Bergen Første, Fyllingsdalen 
Nytt prosjekt skal opp i menighetsrådet 

Avsluttet prosjekt: 
Latrine, Mamaka, Sierra Leone 
Vannpumpe og latriner, Dementa School, Liberia 
 
 
Bodø 
Mudzamiri Administration Block, Zimbabwe 
Befolkningen i Mudzamiri har besluttet å bygge et administrasjons-
bygg i tilslutning til ungdomsskolen i landsbyen. Dermed kan skolen 
få studiekompetanse ved at det bygges kontorer til lærere i 
videregående trinn, rektorkontor, styrerom og rom for trygg 
oppbevaring av eksamenspapirer. Slik vil skolen få A klassifisering slik 
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at elevene slipper å gå 15 km for å studere ved naboskolen med 
tilsvarende kompetanse. Resultatet av dette tilbudet er at flere 
elever vil ta utdannelsen som vil gi studiekompetanse. Situasjonen 
for ungdommene som likevel har valgt å bo utenfor landsbyen og 
familien sin vil bli radikalt forbedret. I dag har disse en elendig 
studiesituasjon i tillegg til at de utsettes for overgrep, rus, 
prostitusjon og kriminalitet. 

Avsluttet prosjekt: 
Latrine, Jendema Secondary School, Sierra Leone 
 

 
Administrasjonsbygget i Mudzamiri 

 
Drammen 
Latrine i Levuma, Bo District, Southern Province, Sierra Leone 
Levuma er en liten landsby i Bo distrikt på 150 mennesker hvorav 60 
kvinner, 35 barn og 30 ungdommer. Befolkningen lever av jordbruk 
og det finnes ingen bilvei.  Landsbyen har forferdelig dårlige sanitære 
forhold. Det er noen få dårlig vedlikeholdte «bushlatriner» og ellers 
mye avføring i skogkantene. Disse primitive forholdene er uverdige 
samt at det fører til sykdommer som diare og kolera. Dette fører 
igjen til høye utgifter til medisiner. I noen tilfeller rapporteres 
dødsfall, særlig blant barn. Som alltid er jentene utsatt for seksuell 
trakassering når de må avsides. Landsbyen har ikke tidligere hatt 
besøk av noen NGOer. Det er stor tilfredshet i lokalsamfunnet over 
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samarbeidet med CELAD om latrine-prosjektet. De bygger selv 
latrinen og vil sørge for det nødvendige vedlikeholdet. 

Avsluttet prosjekt: Pilviskiai menighet, Litauen. Drammen fortsetter å 
ha denne menigheten som sin vennskapsmenighet 
 
 
Egersund 
Vannpumpe i forbindelse med gjestehuset Kobolia, Liberia 
Befolkningen i Kobolia, en landsby på omtrent 1 600 mennesker i 
Liberia, har satt i gang med å bygge gjestehus på egen hånd. Selv med 
et godt klima for samarbeid i landsbyen og sterk enhetsfølelse viste 
det seg at til tross for stor fremgang med byggingen trengtes det ytre 
ressurser. De fleste innbyggerne er muslimer og hovedinntektskilden 
er jordbruk. 
Lokalsamfunnet har besluttet at de trenger å øke sin kapasitet på å 
tilby gjester overnattingsmuligheter. Viktigheten av dette ansporet 
innbyggerne til å starte byggingen og også samle inn ressurser til 
dette prosjektet. Formålet er å dekke behovet i landsbyen, ikke for å 
tjene penger på dette. Gjestehuset vil bli brukt til samlinger og møter 
i landsbyen og til overnatting av landsbyens gjester slik som 
helsepersonell, NGO arbeidere og offentlige tjenestemenn. I 
tilknytning til dette gjestehuset vil tilgang til rent drikkevann være et 
nødvendig krav. 
 
 
Elverum 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
 
 
Finnsnes 
Skole i Frank Digg`s Town, Liberia 
St John lokalsamfunn består av 13 landsbyer, Frank Digg`s er en av 
disse. I dette lokalsamfunnet som ble etablert i 1918 bor det ca 10 
000 mennesker, halvparten av disse er barn. Det ble ikke etablert 
skole i St John samfunnet før i 1974. Den var i gang til 1974 da den 
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ble stengt på grunn av borgerkrigen i nittiårene. I 2001 ble det 
dannet en gruppe i distriktet som fikk i gang skolegangen igjen. 
Lærerne fikk lønn fra regjeringen. Men samfunnet slet med 
kapasitetsproblemer og et veldig dårlig egnet bygg. Det var få eller 
ingen skolemøbler og elevene måtte sitte på golvet. Det manglet 
tilstrekkelig ventilasjon og rommene var mørke. Skolen hadde tre 
ansatte lærere pluss to frivillige på over 300 elever I tillegg hadde 
lærerne dårlige læremidler. 
Selv om det var andre behov, har lokalsamfunnet stått samlet bak 
ønsket om å få ny skole og har lovet å stille opp med de ressursene 
de har for å realisere drømmen. Codevpro har lovet å stille opp med 
ressurser for å skaffe Frank Digg`s Town i St John regionen en 
moderne skole som vil gi barna et godt læremiljø og bli en god 
arbeidsplass for statsansatte lærere. 

Avsluttet prosjekt: 
Jordbruksprosjekt, Moyollo, Sierra Leone 
Bro, Wee river Klehn, Liberia 
 
 
Flekkefjord 
Vannpumpe, klasserom og Waiting Mothers’shelter i Lupote, 
Zimbabwe 
Lupote området ligger i agro-økologisk med svært lav nedbørs-
mengde som gir vanskelige kår for jordbruk. Den eneste levedyktige 
jordbruksaktiviteten er kvegdrift og geitehold. Ellers er 
lokalsamfunnet avhengig av tørkeresistente avlinger som durra og 
hirse. Hagebruk gjennomføres, men kun med irrigasjon. Lupote ber 
om hjelp til et borehull som vil gi vann til å bygge skolen, skaffe barna 
og landsbyen rent drikkevann og irrigasjon til hagebruk. 
Klasserom for barneskolen, lærerbolig og Waiting Mothers` Shelter er 
de neste planlagte prosjekter for lokalsamfunnet. 

Avsluttet prosjekt: 
Gangbro over elva, Nyan’ombe, Zimbabwe 
Shapure Church, Nyan’ombe 
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Waiting Mothers’ shelter and kitchen, Nyan’ombe, Zimbabwe 
Nyan’ombe clinic, Zimbabwe 
Ambulanse, Nyadire, Zimbabwe 
 
 
Fredrikstad 
Chemutamba Primary School, Zimbabwe 
Barneskolen ligger i et jordbruksdistrikt og ble åpnet i 1983. Nå er 
bygningen falleferdig og har ikke lenger den nødvendige standarden 
som er pålagt av undervisningsmyndighetene i landet. Skolen har for 
tiden 203 elever fra området i nærheten. De fleste er barna til lokale 
bønder som livnærer seg som best de kan, de fleste har ikke råd til å 
betale skolepenger for barna. Dette har en negativ effekt for barna 
fordi skolen ikke utvikler seg til beste for befolkningen. Chabadza har 
nå gått inn for å hjelpe landsbyen med å bygge to nye klasserom. Den 
gamle skolen er også for liten og klassene deler på samme klasserom. 
Når to og to klasser er sammen har elevene vanskelig for å 
konsentrere seg og lærerne får ikke gitt god nok undervisning. Målet 
er å bedre læringsmiljøet for barna og heve arbeidsforholdene for 
lærerne ved å ferdigstille klasserommene i løpet av 2018.  

Avsluttet prosjekt: 
Desinfeksjonskar, Nyamacheni, Zimbabwe 
Skolen i Jendema, Sierra Leone 
Skolen i Zelekai, Liberia 
 
 
Halden 
Latriner på K. Daibolo school i Weinsue, Liberia      
Weinsue er den største byen i Jorquelleh District-området. En by med 
1000 husstander og 7000 innbyggere inkludert syv landsbyer. Denne 
store befolkningen stiller store krav til grunnleggende sosiale 
tjenester, særlig til utdannelse for barna. Skolen huser 600 elever fra 
Weinsue og 7 nærliggende landsbyer, og har blitt altfor liten. Skolen 
har heller ikke tilbud om videregående opplæring. Derfor ønsker de 
nå å bygge ut og pusse opp, for å gi elevene en mulighet til videre-
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gående utdannelse i nærområdet. Det finnes heller ikke latriner på 
skolen, mange av hjemmene i landsbyen har heller ikke tilgang til 
latrine og må gå på do ute. Derfor skal det bygges latriner i 
forbindelse med skoleprosjektet. 
 
Avsluttet prosjekt: 
Vannpumpe, Chatindo i Zimbabwe 
Gjestehus, Gbechon i Liberia 
Vannpumpe, Lavulema, Sierra Leone 
Oppussing av skolen, Lavulema, Sierra Leone 
 
 
Hamar 
Bro i Munyaradzi, Zimbabwe 
Landsbyen Munyaradzi har bare en skole som dekker 11 landsbyer. 
Skolen og handelssenteret der adskilt fra de andre ti landsbyene av 
en elv som utgjør en utfordring for området, spesielt i regntiden.  
Hovedbekymringen for foreldrene i landsbyene er sikkerheten for 
barna når de skal krysse elva i regntiden for å komme på skolen. Den 
gamle hengebroa ble skylt bort av vannet og landsbyene har forsøkt 
en midlertidig løsning ved å legge ut store steiner for å krysse elven. I 
det lange løp blir dette for farlig. Noen har falt i elven da de forsøkte 
å krysse og derfor har lokalsamfunnet bedt om en dugnad (Chabadza) 
for å få på plass broen igjen. Hamar og Hammerfest deler dette 
prosjektet. 

Avsluttet prosjekt: 
Latriner ved barneskolen i Sayllu, Sierra Leone 
Vannpumpe, Kulah Village, Liberia 
Vannpumpe ved skolen i Frank Digg`s Town, Liberia 
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Hammerfest  
Bro i Munyaradzi, Zimbabwe 
Landsbyen Munyaradzi har bare en skole som dekker 11 landsbyer. 
Skolen og handelssenteret der adskilt fra de andre ti landsbyene av 
en elv som utgjør en utfordring for området, spesielt i regntiden.  
Hovedbekymringen for foreldrene i landsbyene er sikkerheten for 
barna når de skal krysse elva i regntiden for å komme på skolen. Den 
gamle hengebroa ble skylt bort av vannet og landsbyene har forsøkt 
en midlertidig løsning ved å legge ut store steiner for å krysse elven. I 
det lange løp blir dette for farlig. Noen har falt i elven da de forsøkte 
å krysse og derfor har lokalsamfunnet bedt om en dugnad (Chabadza) 
for å få på plass broen igjen. Hammerfest og Hamar deler dette 
prosjektet. 

Avsluttet prosjekt: 
Gjestehus i Kobolia, Liberia 
Vannpumpe nr. 2 i Vartikhe, Liberia 
Vannpumpe i Velley-ta, Liberia 
 

 
 
 
Harstad/Narvik  
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
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Haugesund 
Vannpumpe og latrine ved Harrison Grigsby skolen i Greenville, 
Sinoe County, Liberia 
Skolen som ble bygget i 1949 av amerikanske misjonærer er nå 
ødelagt med tak som lekker, vegger og gulv er oppsmuldret, dørene 
er ødelagt eller borte, det er ingen skolemøbler igjen. Skolen som i 
sin tid ble bygget for 200 elever fra 1-12 klasse er også altfor liten og 
ønsket er å oppgradere bygningene til 300 elever. 
Prosjektet er stort og har flere deler: 1. Rehabilitere den gamle 
skolen. 2. bygge 3 nye klasserom, 3 lærerkontorer, lærerværelse, 
bibliotek og 2 toaletter. 3. Skaffe skolemøbler. 4. Bygge vannpumpe 
og latriner for elevene. I 2020 er det i alt 23 lærere ved skolen, 16 
regjeringsansatte og 7 frivillige. Harrison Grigsby skolen ligger i den 
delen av Liberia som er lengst fra hovedstaden og har dårlig 
veiforbindelse. Den er den ene av to High Schools i fylket. 

Avsluttet prosjekt: 
St. Francis Primary School, Zimbabwe overført til nytt prosjekt 
Latriner i Mankumpbana, Sierra Leone 
Skolebibliotek, Nyamidzi secondary School, Zimbabwe 
Møbler til Waiting Mothers’ Shelter, Mutambara, Zimbabwe 
Vannpumpe nr. 1, Denhere rural Clinic, Zimbabwe 
Vannpumpe i Mutsago, Zimbabwe 
  
 
Horten 
Marked I Panguma, Sierra Leone 
Panguma er en landsby med 4 000 innbyggere i Kenema distriktet øst 
i Sierra Leone. Landsbyen livnærer seg hovedsakelig av jordbruk, 
handel og små diamanter. Mange søker til diamantgruvene i 
området. I Panguma skal det bygges et skikkelig marked hvor de kan 
få solgt varene sine hele året. Nå har de et falleferdig marked som 
ikke tåler regntiden. Behovet for et stabilt marked er stort. Dette 
prosjektet er med på å styrke livsgrunnlaget og økonomien for alle, 
men spesielt for kvinnene i området. Som alltid vil landsbyen få 
generell opplæring i det å jobbe sammen for egen framtid, hvordan 
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ta vare på miljøet og hvordan jobbe for holdningsendring når det 
gjelder kjønnsroller og vold i hjemmet, viktigheten av skolegang og 
hvordan jobbet rettighetsbasert opp mot myndighetene. 

Avsluttet prosjekt: 
Bro i Klehn`s Town, Liberia 

 
 
Hvittingfoss 
Vannpumpe i Chatindo, Zimbabwe 
Skolen har ikke vann, så her ønsker de å bore etter vann og fylle en 
10.000 liters tank, som deretter skal fordeles til tappekraner på 
forskjellige steder på skolens område. Mange elever har langt å gå til 
skolen, og er slitne og tørste når de kommer fram. Mye tid går med til 
å finne vann fra elver i nærheten. Dette fører også med seg sykdom 
og fravær fra undervisningen. Derfor er tilgang på rent vann på 
skolens område et stort behov. 

Avsluttet prosjekt: 
Kassavakvern, Velley-ta, Liberia 
Oppussing/ bygging av skole, Jendema, Sierra Leone 
 
 
Hønefoss 
Inventar til barneskolen i John Dean Town, Grand Bassa, Liberia 
John Dean Town er et lokalsamfunn med ca 1200 innbyggere. 
Hovednæringen er jordbruk.  Skolen er gammel og har for tiden 142 
elever. Mange av disse kommer også fra tilliggende landsbyer. Tiden 
har kommet for en totalrenovering av skolen, landsbyen ønsker også 
å utvide den med et tilbygg for å få plass til flere elever. De trenger 
rom til bibliotek, lærerværelse og kontorer. Skolen trenger også nytt 
inventar, nye stoler og pulter til klasserommene og skrivebord og 
skap til kontorene. Målet for dette prosjektet er å øke læring og 
utdannelsesmuligheter og forbedre levestandarden for folk i John 
Dean Town. 
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Avsluttet prosjekt: 
Skolebibliotek, Nyamidzi Secondary School, Zimbabwe 
 
 
Kjølberg 
Bygging av skolebygg nr. 3, Saungweme, Zimbabwe 
Hensikten med å bygge barneskole i Saungweme-området er å gi 
moderne pedagogiske fasiliteter til barn fra de omkringliggende 
gårdene og landsbyene som er dannet i et bosettingsområde. I dette 
området bor det ca 1000 mennesker, som livnærer seg på jordbruk. 
De overlever på mindre enn én dollar om dagen. Den gamle skolen 
besto av flere kalde lagerrom i et våningshus på en gård, hvor 141 
elever og 4 lærere hadde skolehverdagen sin. 
 
Byggingen av skolen var opprinnelig en idé som høvding Saungweme 
hadde. Han fant et passende område og skrev brev til 
Utdanningsdepartementet og Mutasa Rural District Council for å søke 
om å starte skole. Søknaden ble godkjent. I 2011 godkjente 
myndighetene det 18 hektar store området som egnet plass for den 
nye skolen.  
I dag står 2 skolebygninger ferdig og er i bruk av 1. – 6. klasse. 
Skolene har to moderne klasserom pluss kontorer til rektor og 
lærere. Vannpumper og latriner er bygget på området 
Nå gjenstår to lærerboliger og et administrasjonsbygg før skolen er 
komplett. Lokalsamfunnet har nå begynt på det 3. klasseromsbygget. 

Avsluttet prosjekt: 
Bygging av skolebygg nr. 1, Saungweme, Zimbabwe 
Bygging av skolebygg nr. 2, Saungweme, Zimbabwe 
 
 
Kongsberg  
Vannpumpe til barneskolen i John Dean Town, Grand Bassa, Liberia 
John Dean Town er et lokalsamfunn med ca 1200 innbyggere. 
Hovednæringen er jordbruk.  Skolen er gammel og har for tiden 142 
elever. Mange av disse kommer også fra tilliggende landsbyer. Tiden 
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har kommet for en totalrenovering av skolen, landsbyen ønsker også 
å utvide den med et tilbygg for å få plass til flere elever. De trenger 
rom til bibliotek, lærerværelse og kontorer og nytt inventar. Det er et 
krav fra myndighetene at det skal være en vannpumpe på skolens 
område. I et tropisk klima som Liberia har både elever og lærere 
behov for rikelig tilgang på rent vann gjennom hele dagen. Målet for 
dette prosjektet er å øke læring og utdannelsesmuligheter og 
forbedre levestandarden for folk i John Dean Town. 

Avsluttet prosjekt: 
Vannpumpe, Vartikeh School, Liberia 
Bygging av skole, Lungi, Sierra Leone 
 
 
Kongsvinger 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
 
 
Kragerø 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 

Avsluttet prosjekt: 
Timoteus ledertrening, Litauen 
 
 
Kristiansand 
Vannpumpe i Yarkpolola, Liberia 
Yarkpolola er en landsby med rundt 201 innbyggere. Yarkpolola ligger 
i Bong County. Innbyggerne lever av jordbruk. De bruker bekken i 
området til drikkevann, matlagning og klesvask. Andre steder langs 
bekken brukes den til toalett.  Dette har gitt landsbyen store 
problemer over en årrekke og de har lenge strevd med en løsning for 
å få rent vann til landsbyen. De har innsett at å drikke fra bekken er 
en av de største årsakene til at de får sykdommer som diaré, 
hudutslett, feber / tyfus / malaria og andre ting. Mange har blitt syke 
og flere har også dødd av det. Nå ønsker de å bygge og rehabilitere 



15 
 

vannpumper og gi opplæring til syv personer i en vann- og 
hygienekomite. De ønsker å løse problemet med vannbårne 
sykdommer og fremme atferdsendring  
 
Avsluttet prosjekt: 
Vannpumpe ved Zelekai barneskole i Liberia 
 
 
Larvik 
Magburaka barneskole, Tonkolili distrikt, Sierra Leone 
Magburaka Town har en stor befolkning på ca. 16 000 innbyggere. 
Hovedinntektskilder for dette samfunnet er handel og jordbruk med 
ris, kassava, søtpoteter og grønnsaker som daglig kost. Lokal-
samfunnet ligger like ved en god asfaltert hovedvei slik at det er mye 
trafikk i området. Likevel har verken regjeringen eller andre 
organisasjoner bidratt til landsbyens skole. Den eksisterende barne-
skolen er nedslitt og for liten og elevtallet er i vekst. Lokalsamfunnet 
har søkt om støtte fra CELAD til å bygge et nytt skolebygg pluss å 
renovere den eksisterende skolen. Deres mål er å få plass og gode 
læringsforhold for alle barna i Magburaka. Den lokal prosjekt-
komiteen samarbeider nært med landsbyens skolekomite.  

Avsluttet prosjekt: 
Helsesenter i Joyah, Sierra Leone 
Rochen Kamadao primary school, Sierra Leone 
2 latriner, Yonibana, Sierra Leone 
Landbruksprosjekt, Myollo, Sierra Leone 
Latriner i Kholifa Mabang, Sierra Leone 
Vannpumpe og latriner i Joyah, Sierra Leone 
 
 
Lillestrøm 
Sayllu barneskole, bygg nr. 2, Sierra Leone 
Sayllu er en fattig landsby som ligger isolert til i Valunia høvding-
område ca 40 km fra Bo. Kjørevei dit kom først i 2014. Landsbyen er 
stor og består av 2 700 mennesker med 900 barn. De 60 husene i 
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landsbyen er jordhus med lokal taktekking, noen har zinktak. 
Hovedbeskjeftigelsen er selvbergingsjordbruk. Den nåværende 
skolen er en foreløpig bygning. Bygget har dårlig ventilasjon og lys- 
tilgang, har ikke gode pulter og er ikke egnet som skole. Noen av 
foreldrene har innrullert barna sine på skolen i en nabo landsby ca 
seks kilometer. Veien dit er lang og besværlig, spesielt i regntiden. 
Det har vært tilfeller av seksuell trakassering og voldtekt av jentene.  
Drop-out prosenten har derfor vært høy. Byggingen av en ny og 
moderne 3 klasseroms skole i tilknytning til Sayllu vil forbedre 
skoletilbudet og læringsmiljøet for barna og sikre at de blir værende 
på skolen. 

Avsluttet prosjekt: 
Madzivire ECD (førskole), Buhera district, Zimbabwe 
Latrine og vannpumpe i Fulawahun, Sierra Leone 
Lagerbygning og tørkegulv, Fulawahun, Sierra Leone 
Bygging av skole, Dementa, Liberia 
Vannpumpe og latrine, Charlesville, Liberia 
 
 
Molde 
Imperi Primary School, Moriba i Sierra Leone 
Moriba har en befolkning på ca. 5 000 personer. Etter borgerkrigen 
har det ikke vært noen ordentlig skole og barna får undervisning i et 
falleferdig hus som ikke er egnet for formålet. Til denne skolen 
sogner det 200 elever, 80 gutter og 120 jenter. Menigheten i 
Metodistkirken i Moriba, har sammen med resten av landsbyen, laget 
murstein og har på eget initiativ påbegynt et nytt skolebygg med 6 
klasserom. Nå har de tatt kontakt med CELAD for å få hjelp til å 
fullføre skolen etter myndighetenes standard, med blant annet 
toaletter på skolens område. En ny og trygg skole i landsbyen vil være 
med på å sikre flere barn utdanning. De vil bli mer motivert og gjøre 
det bedre på skolen. Dette vil bli synlig på de offentlige 
eksamensresultatene og på «drop-out» statistikken i landsbyen. 
Prosjektet til Molde vil være å støtte ferdigstillelsen av skolen med 
kontor og lagerrom, samt toaletter.                                                                                                                                              
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Avsluttet prosjekt:  

Birzai menighet og oppstart av Soul Children kor i Litauen. 
 
 
Moss 
Bro, Gondama i Sierra Leone 
Gondama er en liten landsby på 660 mennesker. Landsbyen livnærer 
seg av jordbruk med dyrking av ris og jordnøtter. Veien til markedet 
og større byer, med skole og sykehus, blir ødelagt av flom og regntid 
flere ganger i året. Gjennom dette prosjektet skal broene av 
tømmerstokker byttes ut med kulverter av sement for å forsterke 
veiene, og dermed øke både økonomien i landsbyen, i tillegg til helse 
og utdanning. Disse broene vil knytte landsbyen til større områder 
hele året. Som alltid vil landsbyen få generell opplæring i det å jobbe 
sammen for egen framtid, hvordan ta vare på miljøet og hvordan 
jobbe for holdnings-endring når det gjelder kjønnsroller og vold i 
hjemmet, viktigheten av skolegang og hvordan jobbet 
rettighetsbasert opp mot myndighetene. 

Avsluttet prosjekt: 
Gjestehus, Gbechon, Liberia 
Vannpumpe, Jendema, Sierra Leone 
 
 
Mysen 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 

Avsluttet prosjekt: Bygging av skole, Lungi, Sierra Leone 
 
 
Oslo Bjølsen  
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 

Avsluttet prosjekt: 
Vennskapsmenighet i Birzai, Litauen 
Kassavakvern, Velley-ta, Liberia 
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Oslo Central 
Vennskapsmenighet, Garjay Memorial United Methodist Church, 
Liberia 
I februar 2008 ble det inngått en vennskapsavtale mellom 
Centralkirken og Garjay Memorial Church i Liberia.  
Vennskapsprosjektet er opprettet med tanke på gjensidig deling av 
informasjon og forbønn og for at man kan lære av hverandre og bli 
inspirert av hverandre. Det er også tanken at det skal være noe besøk 
til hverandre. I tillegg har Centralkirken forpliktet seg til å støtte 
arbeidet i Liberia. Det samles inn godt og vel 200 000 i året. Deler av 
dette går til drift av skolen. Det gis også støtte til et eget 
fadderprogram på skolen. I 2020 har menigheten gitt 5 000 USD til 
Covid-19 bevisstgjøring og mat under lockdown. 
 
Conference Hall for St. John River District, Liberia 
Forsamlingslokalet skal bygges på Camphor Mission som bidrar med 
tomta. Studentene sørger for lokale materialer. Camphor Mission 
overtar driften av hallen når den står ferdig. 
 
Avsluttet prosjekt: 
Rehabilitering av Gentroyeah UMC 
Vannpumper, Garjay, Liberia 
Skolebygging, Garjay, Liberia 
 
Misjonsmessa i Oslo Central  
Misjonsmessa feirer 50 år, og inntektene vil i år gå til å styrke 
arbeidet på misjonsstasjonen på Mutambara i Zimbabwe. Mor og 
barn programmet som ble startet i 2001 har gjennom mange år gitt 
varige endringer for folk i Mutambara området. Mutambaras 
Outreach team skal reise ut til landsbyene 1 gang i måneden. De 
fungerer som en omreisende helsestasjon, og følger opp barn under 
5 år, veier og måler, gir vaksiner og vitaminer, driver familie-
planlegging og deler ut prevensjon, og tester for Hiv og sender folk til 
sykehuset ved mistanke tuberkulose eller malaria. I tillegg gis info om 
helserelaterte temaer.  Mødrene har med seg veie- og vaksinasjons-
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kortene, og barna får vaksiner mot blant annet meslinger, polio og 
tuberkulose til riktig tid. Tilbudet på sykehuset for de kommende 
mødrene har omfattet mat, i tillegg til en seng med myggnetting. 
Nedstengningen av Zimbabwe, for å hindre spredning av Covid-19 
viruset, har også rammet distribusjonen av mat. I Mutambara-
området er folk flest bønder og skal livnære seg på jordbruk. 
Misjonsmessa i Centralkirken ønsker å være med å videreføre det 
viktige arbeidet som gjøres gjennom misjonsstasjonen på 
Mutambara. 

Avsluttet prosjekt: 
Lærerbolig til skolen i Monghere, Sierra Leone 
Latriner og vannpumpe til skolen i Monghere 
Møbler til skolen i Sayllu, Sierra Leone 
Møbler til skole og lærerbolig i Lungi 
Skolebygning i Monghere i Sierra Leone 
 
 
Oslo Grünerløkka   
K. Daibolo school i Weinsue, Liberia 
Weinsue er den største byen i Jorquelleh District-området. En by med 
1000 husstander og 7000 innbyggere inkludert syv landsbyer. Denne 
store befolkningen stiller store krav til grunnleggende sosiale 
tjenester, særlig til utdannelse for barna. Skolen huser 600 elever fra 
Weinsue og 7 nærliggende landsbyer, og har blitt altfor liten. Skolen 
har heller ikke tilbud om videregående opplæring. Derfor ønsker de 
nå å bygge ut og pusse opp, for å gi elevene en mulighet til videre-
gående utdannelse i nærområdet. Prosjektet skal konstruere et 
påbygg til skolen som inkluderer 4 klasserom, kontorer, latriner og 
bibliotek/leserom med bøker. Det nye tillegget vil huse den 
videregående skolen som for første gang vil gi håp for mange elever 
på dette området. Prosjektet vil også omfatte bygging av 
lærerværelse og et rom for naturfags-laboratorium. Prosjektet vil gi 
muligheter for opplæring og myndiggjøring for medlemmer av PTA 
(forening for lærere og foreldre) og student-samfunnet. 
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Avsluttet prosjekt: 
Rehabiliterting av barneskolen i Chatindo, Buhera, Manicaland, 
Zimbabwe 
Early Childhood education and Development Centre, Mhende, 
Zimbabwe 
 

 
Oslo IMCO 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
 
 
Porsgrunn 

 
Bygging av ny metodistkirke i Velley-ta 
Velley-ta ligger i Glorohulma Clan, District #4, Margibi County. 
Landsbyen, med de nærmeste tettstedene, har en samlet befolkning 
på 800, hvor ca 60% er kvinner. Hovednæringen er jordbruk, hvor det 
dyrkes mye kassava. Tidligere har de bygget en kassavakvern I 
landsbyen, med støtte fra CODEVPRO. Dette har ført til mindre hardt 
arbeid for kvinnene; mindre slitasje på rygg og hender. Det har også 
gitt økte inntekter til landsbyen – folk kommer fra andre steder og 
betaler for å få malt kassavaen sin. Disse inntektene gikk til å 
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finansiere skole for barna, som lokalbefolkningen på eget initiativ 
startet å bygge. Skolen ble innviet i februar 2016. 
Fra oktober 2016 har landsbyen bygget en ny flott kirke ved hjelp av 
Codevpro. Kirken er lokalsamfunnets nye storstue og ligger flott 
plassert like ved innkjøringen til Velley-ta. Det er en moderne 
murkirke med kontorer, toalett og opplegg til elektrisitet. Kirkesalen 
er flislagt og kan ta et par hundre mennesker. På den andre siden av 
veien ligger det gamle kirkehuset som er tiltenkt søndagsskolen.  

Avsluttet prosjekt: 
Støtte kirkebygging, Omega, Liberia 
Interiør til skolen i Velley-ta 
Bygging av skole, Velley-ta, Liberia 
4 Vannpumperi Omega-området, Liberia 
2 Vannpumper, Norvlen town, Liberia 
Bro, Galai, Liberia 
 
 
Sandnes 
Harrison Grigsby skolen i Greenville, Sinoe County, Liberia 
Skolen som ble bygget i 1949 av amerikanske misjonærer er nå 
ødelagt med tak som lekker, vegger og gulv er oppsmuldret, dørene 
er ødelagt eller borte, det er ingen skolemøbler igjen. Skolen som i 
sin tid ble bygget for 200 elever fra 1-12 klasse er også altfor liten og 
ønsket er å oppgradere bygningene til 300 elever. Prosjektet er stort 
og har flere deler: 1. Rehabilitere den gamle skolen. 2. bygge 3 nye 
klasserom, 3 lærerkontorer, lærerværelse, bibliotek og 2 toaletter. 3. 
Skaffe skolemøbler. 4. Bygge vannpumpe og latriner for elevene. I 
2020 er det i alt 23 lærere ved skolen, 16 regjeringsansatte og 7 
frivillige. Harrison Grigsby skolen ligger i den delen av Liberia som er 
lengst fra hovedstaden og har dårlig veiforbindelse. Den er den ene 
av to High Schools i fylket. 
 
Avsluttet prosjekt: 
Barneskole i Nenhowe, Zimbabwe 
Bygging av videregående skole i Mushangwe ble ikke gjennomført, 
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men de innsamlede midlene gikk til Arnoldine ungdomsskole 
Barneskole og Lærerbolig i Ngundu 
Bro, Chitora, Zimbabwe 
Oppussing av skolen i Luvulema, Sierra Leone 
 
 
Sarpsborg 
Betty Carews Yrkesopplæringssenter for kvinner, Sierra Leone  
De siste 5 årene har dette senteret i landsbyen Yonibana vært i 
elendig forfatning. Klasserom, sovesaler og toaletter ønskes nå 
rehabilitert til ønsket standard. Yonibana ligger i Tonkolili-distriktet i 
Sierra Leone og består overveiende av den etniske gruppen 
«Temne». Det bor rundt 3000 mennesker i landsbyen. Folket i 
Yonibana lever av jordbruk og dyrker ris, kassava, poteter, jordnøtter 
og pepper. Noen er lærere og noen driver med handelsvirksomhet. 
"Betty Carew Women's Training Center" setter søkelys på å utdanne 
unge jenter, for at de skal tilegne seg ferdigheter som vil gi dem 
muligheten til å være nyttige samfunnsborgere. 
Lokalbefolkningen, inkludert lederen for kvinnene i landsbyen og 
menigheten i Metodistkirken i Yonibana, søkte CELAD om hjelp til 
rehabilitering av fasilitetene for å få en ønsket standard som vil 
fremme et effektivt læringsmiljø for undervisningen.  
Når dette senteret er fullført, vil unge jenter i Yonibana og omegn 
som ikke har råd til å fullføre høyere utdanning, bli registrert på 
senteret for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter som gjør det 
mulig for dem å være selvhjulpne og komme ut av fattigdommen. 

Avsluttet prosjekt: 
Førskole i Chemutamba, Zimbabwe 
 
 
Skien  
Birzai menighet, Litauen 
Misjonsgruppa i Skien har fortsatt sitt arbeid med hjelp til Birzai 
kirkesenter i Litauen. Vi har fremdeles samarbeid med misjonsgruppa 
i Porsgrunn. I forrige rapport hadde vi sendt 10 forsendelser. Innen 
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utgangen av året 2019 sendte vi 19 kasser til. Til sammen ble dette 
altså 29 kasser, 285 kg tøy, barnetøy og voksentøy. Vi har betalt 
totalt 16131 kr i porto, så det er et ganske dyrt foretak. Men vi har 
klart å finansiere dette til nå. Vi har hatt et lite lager av tøy, men 
dette er nå pakket og klart til forsendelse (oktober –20). 
Pastoren i Birzai kirke, Andrus Kask, sender oss melding om 
forsendelsene når de ankommer, og hittil har alt kommet fram. Vi har 
fått gode tilbakemeldinger og takk fra dem. Målet vårt var å få sendt 
alt av gårde, men det ble en stopp for oss i våres pga koronaen. Nå er 
vi imidlertid i gang igjen. 
Vi arbeider i tro på at dette vil hjelpe våre trossøsken i Litauen, og 
Birzai spesielt. Gud vil hjelpe oss og vise oss vei videre. 
            
 
Skånland  
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 

Avsluttet prosjekt: 
Kybertai, Litauen 
 
 
Sotra  
Vannpumpe, Tolomani, Bong fylke, Liberia 
Tolomani er en tradisjonell landsby i Bong fylke i Liberia. Landsbyen 
ble grunnlagt i 1926 og har 1963 innbyggere fordelt på 125 hus. 
Befolkningen har i 50 år hentet vann fra bekken i nærheten og har på 
grunn av forurenset drikkevann vært plaget av forskjellige typer 
vannbårne sykdommer, som også har tatt liv. 
Det skal nå bygges en ny vannpumpe og rehabilitere en gammel 
vannpumpe i Tolomani. Det vil bli gitt opplæring i prosjektledelse og 
bevisstgjøring rundt vann- og helseproblematikk, hygiene, 
koronavirus og miljø. Prosjektet vil sørge for at det blir dannet en 
vann -og hygienegruppe som skal sørge for at landsbybefolkningen 
praktiserer det de har fått opplæring i. Prosjektet vil også lære opp 
en mekaniker i landsbyen som vil ha ansvaret for å vedlikeholde 
pumpene, sånn at de alltid skal fungere og at det er vann tilgjengelig. 
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Avsluttet prosjekt: 
Zelekai Town Public School 
Vannpumpe, Tinway town, Liberia 
 

Stavanger 
Ungdomsskole i Arnoldine, Zimbabwe 
Arnoldine er en gammel misjonsstasjon med både barne- og 
ungdomsskole. Ungdomsskolen holder til i en gammel låve, hvor 
læringsmiljøet har vært dårlig med mye støy og forstyrrelser. 
Bygningen har dårlig med vinduer og ventilasjonen er ikke 
tilfredsstillende. Skolen har søkt Chabadza om assistanse med å 
bygge ny skolebygning. Lokalsamfunnet har selv laget mursteiner og 
har vært svært ivrige med byggingen og ferdigstillingen av skolen. 
Skolen ble innviet av biskop Nhiwatiwa i april måned.  

Avsluttet prosjekt: 
Bygging av videregående skole i Mushangwe ikke ble gjennomført, 
de innsamlede midlene gikk i stedet til Arnoldine ungdomsskole. 
2 latriner, Yonibana, Sierra Leone 
Rehab. av 6 vannpumper, Grenpea, Liberia: Metro Ungdoms.gruppe 
Bygging av skole, Lungi, Sierra Leone 
Skolen i Jendema, Sierra Leone: KYM 
 
 
Svolvær 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
 
 
Tistedal 
Latriner i Gbangbatoke, Sierra Leone 
Gbangatoke ligger sør i Sierra Leone, ved kysten, og salg av fisk på 
markedet utgjør en stor del av inntekten i landsbyen, sammen med 
andre handelsvarer og jordbruk. Det kommer mange mennesker til 
dette markedet, fra dette distriktet og fra andre deler av landet. I 
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tillegg kommer det folk fra Liberia og Guinea for å kjøpe og selge 
varer fra det ukentlige lørdagsmarkedet. 
Det bor 4000 mennesker her; 1300 kvinner, 1000 barn, 800 menn og 
900 ungdommer. Mangelen på toaletter er et stort problem, og 
forårsaker mye sykdom. De som bor tett på markedet opplever mye 
mas om lån av toalett, og avføring og lukt i hager og utenfor 
markedsområdet. Kolerautbruddene har vært hyppige, og har tatt 
mange liv. Dysenteri og diare er også sykdommer som går igjen i 
landsbyen. 
Landsbyen har valgt en helsekomite, i tillegg til prosjektkomiteen, 
som skal sørge for driften og vedlikeholdet av toalettene. Det blir en 
avgift for bruk av toalettene som skal ivareta vedlikehold og 
rengjøring. 

Onsdagsklubben i Tistedal                                                 
Onsdagsklubben har hatt sitt eget misjonsprosjekt siden 2009. De 
samler inn penger til barna på barnehjemmet Judith Craig Children’s 
Village i Liberia.  

Avsluttet prosjekt: 
Sikkerhetslys rundt Judith Craig 
Solcellepaneler til Judith Craig Children`s village, Liberia 
Vannpumpe i Frank Brown Town, Liberia 
Videregående skole i Jendema, Sierra Leone 
Solcellepaneler til Judith Craig Children Village, Liberia 
 
 
Tromsø 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
 
 
Trondheim 
J.S. Pratt High School, Harper City, Maryland, Liberia. 
Skolen ble bygd i 1960-årene som barne- og ungdomsskole. Siden 
starten av 2000-tallet ble den utvidet til å være High School 
(videregående). Nå er bygningene nedslitt og faller fra hverandre. Pr 
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dags dato har skolen 350 elever, med halvparten jenter og gutter. De 
nye planene er å lage en skole som sikter på 650 elever. For å få dette 
til må følgende tiltak gjennomføres: Total renovering av eksisterende 
bygninger, bygging av et nytt tilbygg inkludert skolemøbler, 
lærerværelse, kontorer, bibliotek og laboratorium.     
  
 
Øståsen 
Vannpumpe på videregående skole i Chapanduka, Zimbabwe 
Landsbyen Chapanduka har tidligere fått støtte av Chabadza til å 
bygge et administrasjonsbygg ved Chapanduka Secondary School, 
som oppgraderte ungdomsskolens status til videregåendeskole og 
utvidet nedslagsfeltet. Den største utfordringen er tilgang på rent 
vann. Siden etableringen av skolene har det vært en utfordring med 
tilstrekkelig vannforsyning. På skolens område er det dype brønner, 
men de gir likevel ikke tilstrekkelig vannforsyning, ettersom brønnene 
bare gir nok vann i regntiden, og de går tom for vann i den tørre 
årstiden. Lærere og elever reiser omtrent 1,5 km til nærmeste 
vannkilde som har nok vann og dette forårsaker ulemper for hele 
utdanningssystemet. Klassene er vanskelige å holde orden på fordi 
elevene går ut og inn for å finne drikkevann. Det er stor belastning på 
det som er av vannkilder fra elevene og landsbyen også. Skolen har 
for tiden 560 elever registrert. 

Avsluttet prosjekt: 
Barneskolen i John Dean Town, Grand Bassa, Liberia                       
Førskole i Madzivire, Zimbabwe 
Latriner i Mankumpbana, Sierra Leone 
Bro i White Plains, Liberia 
Administrasjonsbygg, Matombo Secondary School, Zimbabwe 
Bygging av skole, Matombo, Zimbabwe 
Vannpumpe, Kpaingba, Liberia 
 
 
Ålesund 
Har ikke misjonsprosjekt gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap 
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MBU 
Vannpumpe, J.S. Pratt High School, Harper City, Maryland, Liberia. 
Skolen ble bygd i 1960-årene som barne- og ungdomsskole. Siden 
starten av 2000-tallet ble den utvidet til å være videregående. Nå er 
bygningene nedslitt og faller fra hverandre. Pr dags dato har skolen 
350 elever, med halvparten jenter og gutter. De nye planene er å lage 
en skole som sikter på 650 elever. For å få dette til må følgende tiltak 
gjennomføres: Total renovering av eksisterende bygninger, bygging 
av et nytt tilbygg inkludert skolemøbler, lærerværelse, kontorer, 
bibliotek og laboratorium. Det skal også etableres ny vannpumpe slik 
at studenter og lærere får tilgang på rent vann.  

Avsluttet prosjekt: 
Lærerbolig, Chemutamba, Zimbabwe 
Skole i Frank Digg`s Town, Liberia 
Skolen i Jendema, Sierra Leone 
Vannpumpe, Dolo town, Liberia 
 

 
I Liberia blir man hilst velkommen med kolanøtter, ofte ledsaget av 

stearinlys, salt og annet. Dette er også en fredshilsen. 
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Partnership in Development-familien på   
kompetanseseminar i Oslo i oktober 2019 

 

 
St. Olavsgt. 28 

0166 Oslo 
Telefon: 23 33 27 00 

E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no 
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www.misjonsselskap.no 
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