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Ny video 

I samarbejde med Promissio har to volontører været i Liberia. De 

har bl.a. lavet en video om nogle af de forældreløse skolebørn, som 

støttes gennem Liberia-projektet i Gjern. 

Videoen giver et fint indblik i de udfordringer, som børnene og pro-

jektet har. Og videoen viser også, hvor stor betydning hjælpen har i 

skolebørnenes liv.  Se videoen på YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=oxhWsLmrUr0) 

NB: Se også de nye videoer om indsatsen for et bedre skolesystem og om Liberia generelt på YouTube. 

Søg på ’Liberia Promissio’.  

Ny hjemmeside 

Liberia-projektet har fået en ny hjemmeside. Her kan du i korte træk 

læse om projektet, om hjælpen til skolebørnene og om, hvem der 

står bag , og hvad pengene går til. Du finder også plantelister, nyhe-

der og andre relevante informationer. 

Tjek hjemmesiden her (liberiaprojektet.dk) - og giv gerne kommentarer, hvis der er oplysninger, du mang-

ler. Mail til kontakt@liberiaprojektet.dk 

Besøg fra Liberia 

I foråret har vi to gange haft besøg. 

I januar gav Sara og Christine os et 

frisk pust fra Liberia, hvor de var 

volontører i tre måneder. De delte 

hilsner og fortællinger på papir, vi-

deo og billeder fra vores børn og 

unge i Liberia. Det var en meget 

opmuntrende  og inspirerende aften 

i Gjern Sognehus - og så blev der desuden solgt for knap 3000 kr. i de små boder med Liberia-produkter. Tak! 

I marts var Elisabeth Poulsen på besøg. Hun koordinerer indsatsen i Liberia og følger op på, at pengene kommer de 

mest udsatte børn til gode. Elisabeth fortalte, at der fortsat er brug for al den støtte, vi kan give, da livet  er hårdt i det 

afrikanske land. Priserne stiger, og mange har i forvejen kun råd til ét måltid om dagen. Støtte til skolegang, videre-

uddannelse og madrationer gør imidlertid en kæmpe forskel, understregede hun. ”Tak for jeres trofaste opbakning,” 

var den hilsen, hun bragte videre fra Liberia til forsamlingen. Den hilsen og tak er hermed bragt videre til alle jer, der 

på den ene eller anden måde støtter de forældreløse skolebørn gennem projektet. 

Begge forårets Liberiaaftener var velbesøgt af interesserede fra Gjern og omegn. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxhWsLmrUr0
https://liberiaprojektet.dk/


Færdig med uddannelsen - og takker 

I sidste måned kunne vi glæde os sammen med Ruth og 

Esther, som nu er færdige med deres uddannelser. Ruth er 

sygeplejerske, og Esther har en bachelor i fysik og biologi. 

Begge pigerne har gennem hele deres uddannelsesforløb 

modtaget støtte fra Liberia-projektet. Repræsentanter fra 

kirkens skoleprogram var derfor også med til at fejre dem, 

da de graduerede. For det er en stor dag i Liberia, når man 

består sin eksa-

men. 

Vil du med til Liberia? 

Vi arbejder på at arrangere en rejse til Liberia i slutningen af 2023 eller starten 

af 2024. Turen er åben for alle interesserede, der er plads til 10-12 deltagere, 

og vi forventer, at turen bliver på  11 dage i Liberia plus en rejsedag i begge 

ender. Der kommer mere info senere, men giv gerne en tilkendegivelse, hvis 

du overvejer at deltage. 

Programmet vil bl.a. indeholde besøg hos udsatte børn og familier, møder med lokale medarbejdere og 

skolebesøg i byen og på landet.  Vi vil også fordybe os lidt i Liberias historie, møde den første lutherske 

kirke på det afrikanske kontinent og dens nye biskop, opleve en liberiansk gudstjeneste samt møde kvin-

der fra kirkens kvindearbejde. Og vi vil møde mennesker, der kan fortælle om livet før, under og efter bor-

gerkrigen, aids, ebola  m.m.  

Trods de mange oplevelser bliver programmet ikke tæt pakket, da der også skal være tid til at vænne sig 

til varmen, fordøje indtrykkene og slappe lidt af indimellem. Derfor er der bl.a. inkluderet en overnatning 

på en lodge ved stranden uden for Monrovia, middag på hotel og besøg i den lokale pool nær kirkens gæ-

stehus. 

Indsamling af konfirmandtøj 

Et nyt initiativ til fordel for Liberiabørns skolegang har set dagens 

lys. Det drejer sig om indsamling af brugt konfirmandtøj til både 

drenge og piger, som så i efteråret 2022 bliver sat til salg i Gjern.  

Så har du kendskab til konfirmandtøj, som blot hænger og keder 

sig i skabet, og som kunne tænke sig at blive genbrugt til et godt 

formål, så kontakt projektets koordinator Lone Bojsen på tlf. 

26785258. Se også mere på hjemmesiden. 

En stor tak til alle jer, der på den ene eller anden måde støtter Liberia-projektet og de for-

ældreløse børns skolegang. Vi ønsker jer alle en god sommer!  Hilsen Liberia-komiteen 

https://liberiaprojektet.dk/?page_id=60/#Brugtkonfirmandt%C3%B8j

