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Synnøve Gåsvær Angen og Turid Nedland 
fra Kvinneforbundet og misjonskonsulent 
Lise Kyllingstad nylig vært i Sierra Leone.  
De er fornøyd og takknemlig for hva de 
har fått vært med på og opplevd i dette 
landet, som er preget av mye fattigdom 
og nød, men også et pågangsmot og  
stå på vilje. 
         Vi startet med en ukes opphold i 
hovedstaden Freetown. Her fikk vi møte 
forskjellige organi-
sasjoner som job-
ber med 
kjønnslemlestelse /
omskjæring av 
kvinner og vold i 
hjemmet. Dette er 
tema for prosjektet 
som kvinneforbun-
det har fått midler 
til fra TV aksjonen 
2006.  
         Julie Sesay 
er visepresident i 
kvinneforbundet til 
baptistene i Sierra 
Leone. Hun er en 
meget dyktig 
dame, og er leder 
for prosjektet. Hun 
var sammen med oss hele tiden, og gelei-
det oss gjennom byen og til de ulike mø-
tene vi deltok på. Hver dag var fyllt opp 
med forpliktelser, men lørdag ettermid-
dag hadde vi litt fritid. Da tok familien 
Husby oss med på stranden utenfor Free-
town. Der badet vi og koste oss til solen 
gikk ned.  
         I Freetown fikk vi også delta på 
møtet til baptistkvinnene i to av menighe-
tene. Det var fantastisk å se og oppleve 
engasjementet til disse damene. Vi ble 
fortalt hvordan de har jobbet for å samle 
inn penger til både utstyr og nye kirker i 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vær med i  
bønn for familien  
Husby.  
 
Be om at Anne og 
Gudleik skal få 
oppleve glede i 
arbeidet sitt,  
og at de skal få 
bety en forand-
ring i menneskers 
liv.  
 
Be også for Endre 
og Eimund, at de 
får være friske, 
og at de skal tri-
ves med å bo i 
Lunsar. 
 
Vær og med i 
bønn for Julie  
Sesay og  
medarbeiderne i 
prosjektet hun  
leder.  
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Alle faste givere 
får tilsendt Mi-
sjonsnytt hver 

måned. 
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menighetene sine. Et sted satt vi under 
åpen himmel i andre etasje på en stor kir-
ke som var i ferd med å bli bygget. Kvin-
nene i menigheten hadde samlet inn 90% 
av midlene til dette kirkebygget. 
          Prosjektet som kvinneforbundet 
støtter er lokalisert i Makeni, en by nord-
øst i landet. Det var med stor glede og 
takknemlighet vi kunne konstantere at ar-
beidet er godt igang, det er dyktige med-

arbeidere og en 
overraskende 
åpenhet rundt dis-
se temaene som 
for veldig mange er 
tabu belagt.  
         Vi hadde 
noen gode "jobbe-
dager" sammen, 
og videre planer 
ble utarbeidet etter 
retningslinjer fra 
Norge som må et-
terleves for å mot-
ta støtte. 
          Lunsar, 
hvor Anne og Gud-
leik Husby bor, ble 
det også jobbet 
med prosjektplaner 

og dokument. Anne og Gudleik hadde al-
lerede startet grunnarbeidet med å orga-
nisere hver sin komité som skal ha hoved-
ansvaret for prosjektene de skal jobbe 
med. Disse komiteene stillte opp, dag et-
ter dag, for å planlegge og ferdigstille do-
kumeneten som kreves for å søke om 
midler via NORAD. 
Et stort engasjement, mange dyktige 
medarbeidere og to dyktige misjonærer 
utgjør et godt fundament for å kunne lyk-
kes med planene som nå er utarbeidet for 
prosjektene reproduktiv helse og sport, 
jordbruk og håndverk. 

Staben I Makeni sammen med pros-
jektgruppen fra Norge 


