
 

Årsberetning 2011 

Året startet med gave fra Modum Glassindustri, godt å vite at hvert år får 

Butterfly mellom 30 - 35.000 kroner i januar måned. 

 I Gambia startet skolene den 10. 

januar og vår nye Priamry school tok 

inn 495 elever. Det er med stolthet 

Butterfly har sin egen Primary school. Den har 16 klasserom + 

dataklasserom, bibliotek, to kontorer, lærerværelse, kjøkken 

m/spiseplass, alt er sponset av norske givere. Et stort uteområde 

hvor ca. 100 kvm ble fliselagt i løpet av sommeren. Skolen har 

kjøkkenhage og banan åker! som det er en glede å beskue. 

Grønnsakene er til skolen. Elevene får også innsikt i hvordan det skal dyrkes. Det er bare å glede seg 

over fremgangen i Butterfly Friends. 

 

 

 

 

 

 

 

ABC Nursery School nr. 1, Ebo Town.  Skolen har fått lagt nye fliser på verandaen, trappen og det er 

støpt en plass hvor elevene kan sitte og spise + nytt 

dekke til septiktanken. (den er stor). Skolen er malt 

både innvendig og utvendig.  

Skolen har vært fylt opp med elever fra morgen til 

kveld i flere år nå. Når den ny Primary åpnet flyttet 

alle elevene som gikk på ettermiddagen opp til denne 

skolen. Det betyr at her kan det starte opp med 

undervisning på ettermiddagen. Skolen har 12 

klasserom, 360 elever og 12 lærere. Rektor er Mary 

Roberts og Koordinator Mohammed Turay. 

Bilde av noen elever som begynte på skolen i september 2011. Ikke alle har faddere. 

 



ABC Nursery 

School nr. 2. 

Kiang Nema 

ligger lengst unna de andre skolene. Skolen er nymalt både innvendig 

og utvendig og mur er bygget rundt hele tomten som Butterfly 

Friends eier. En ny lærer er ansatt. Skolen har 3 klasserom, 4 lærere og 120 elever fra 4 til 7 år.  

Rektor Bakary Jawara og koordinator er Seedy Drammeh.  .  

ABC Nursery School nr. 3. Bakalar ligger på den andre siden av 

Gambia eleven. Det er ferje 

fra Banjul til Barra.  Skolen 

har fått lagt fliser på alle 

gulv, ny mur rundt tomten 

som Butterfly Friends eier.  

Skolen er malt både 

innvendig og utvendig. 

Skolen har 3 lærere, kjøkken 

og 135 elever fra 4 til 7 år.   

Rektor er Dawda Jarju og koordinator er Seddy Drammeh. 

 

ABC Nursery School nr. 4. Brikama 

ligger 40 minutter fra Ebo Town.  Skolen som dere ser 

på bilde har både trær, plen og blomster. Nytt av året er en 

talerstol, «platting» og det er lagt en del fliser i forkant på 

skolen.  I november var Ruth Skogsfjord som er ildsjelen for 

denne skolen og mange andre faddere med til Gambia. Alle 

hadde de fadderbarn i Brikama. Her skulle det jobbes, noen 

startet opp med maling og noen tok ut alle skolemøbler. Her 

ble det vasket og malt av både hvite og sorte mennesker og det var strålende dager for fadderne. 

Skolen har 3 klasserom 5 lærere, kjøkken m/spiseplass og 125 elever. Rektor Fatou Njie. Skolen 

startet med Primary undervisning på ettermiddagen i september 2011. Det betyr vi kan ha elevene 

her i seks år.  Koordinator Seedy Drammeh.  

 Ellen og Trond Rasmussen startet et «Solsikke prosjekt» for voksne damer i september 2011 på 

denne skolen.   Ekteparet gir 15 flotte kvinner en mulighet til å kunne lære å lese og skrive + 

matematikk. Damene er veldig stolte, nå kan de skrive sitt navn. De kan lese litt og vet hvor mange 

vekslepenger de skal ha tilbake når de handler på markedet. Denne klassen vil gå i tre år.  

 

 



 

ABC Nursery School nr. 5, Madiana. Det er nå bygget et 

klasserom til og det betyr 75 elever får undervisning av 

sine tre lærere. Skolen har fått bygget om noe og satt opp 

to vegger og alt er malt. Dette huset leier Butterfly 

Friends. Rektor er Ismaila Sama og Koordinator er 

Mohammed Turay. 

 

I byen Brufut har Butterfly 30 elever som vi hjelper med skolegang. Her betaler Butterfly 

undervisning og ekstraundervisning + varm mat hver dag. Uniformer en gang pr. år. Elevene går på 

forskjellige skoler og er noe eldre en ABC sine elever. 

På St Theresa school som er en meget god skole har Butterfly 140 elever. For noen år siden var 

Butterfly sin skole i Ebo Town fylt opp og vi måtte sende 140 elever til denne skolen.  Nå er dette en 

skole som vi kan være glad våre elever går på når de ikke går på våre skoler. Her kan de gå ut 12 

klasse og da er de klare for videreutdannelse. Alle disse 140 gikk opp i 7 klasse i september 2011. 

 

Stopp Kjønnslemlestelse av små jenter FGM er et prosjekt Butterfly 

jobber med hele tiden. I 2011 var det åtte møter hvor et var med varm 

mat og et med utdeling av rissekker til mødrene. Vi har stått på og nå 

begynner de og forstå hva som skjer med jentene. Det er noe de ikke 

har forstått, hvordan skal de kunne det? Ingen forteller noe og de vet 

ikke hvordan et normalt kjønn ser ut på en voksen kvinne. De takker og 

lover at de aldri skal lemleste sine døtre.  Butterfly står på det er langt 

igjen men det nytter……   

 

 

New Jeshwang helsesenter er i full gang og mer enn 16.000 

pasienter ble 

behandlet i 2011. 

Sykebilen er på plass 

og garasje er bygget. 

Fødestuen er nå i og 

alt er bra. (Ønsker fødestol) Babyer vaksineres hver 

annen mandag og onsdag i måneden. I oktober/ 

november var 3000 pasienter behandlet i løpet av 6 uker 

alle med malaria. 

 

 



Fatou med sine søsken. Hun er en av de første 50 elevene for 10 år siden. Tar seg av små søsken på 

formiddagen og går på skole om ettermiddagen. (St. Theresa) 

 

 

 

 

 

 

 

Graduation er en høytidelig seremoni i Gambia. Anbjørg Juliussen 

har vært invitert til slike seremonier på andre skoler tidligere og har 

tenkt at kanskje Butterfly en 

dag kan gjøre det samme. 

Endelig kom dagen, (dette har 

noe med økonomi å gjøre). 

Uniformer som kun er til låns for denne dagen var ferdig sydd. 

Fra fire av våre skoler var det 180 elever som skulle gå fra 

Nursery 3 til Primary 1. Skolene hadde hver sine dager og alle 

skolene hadde laget spesielle 

underholdnings programmer. 

Utrolig flott og høytidelig. Stoltheten når alle elevene fikk sitt sertifikat er 

en rørende opplevelse.  For oss høres det kanskje litt unyttig ut. Men å få 

sitt barn hjem med dette sertifikatet og kunne fortelle naboen; mitt barn 

går på skole, det er større en hva vi forstår. Uniformene er bare nydelige, 

et himmelblått stoff pyntet med silkebånd på hver skulder. Norges farger 

på den ene siden og Gambisk på den andre. Og med uniformene følger 

det en hatt.  

 

 

 

 

 

 

 



I Norge er det også mye som skjer. Ruth Skogsfjord sin basar i mars er en opplevelse som bare må 

oppleves. Helt utrolig, så mange glade mennesker samlet på et sted og så mange penger 78.000 

kroner takket være alle dere som kjøpte årer denne kvelden og alle dere som kjøpte lodd av Ruth på 

forskjellige steder i Mandal i forkant av basaren. Tusen hjertelig takk. 

Både Buskerud skole, Åmot og Herad skule, Gol hadde sine 

Gambia kvelder. En hjertelig takk til elever og lærere for den 

jobben dere tar i forkant og når kvelden kommer…. Tusen 

hjertelig, takk til alle som finner veien til sine skoler. Et 

engasjement dere alle kan være meget stolt av. 

 

 

På Sysle skole hadde elevene gått på ski, rundt og rundt og selv 

hadde de ordnet med sponsor pr. runde. Helt enestående og 

kunne motta en sjekk på 16.500 kroner hvor en del av pengene 

gikk til bordtennisbord på Primary School. Tusen hjertelig takk.  

 

 

 

 

 His ungdomsskole og Sigdal ungdomsskole er to skoler som hjelper Butterfly Friends. Alle elevene 

jobber på «oppresjons dagsverk» og alle pengene sendes til Butterfly Friends. Tusen hjertelig takk. 

Barnehagene i Kroka, Kilden, Kjemperud, Lesteberg familiebarnehage, Nerstad og Mælumenga alle 

har de sine Gambia dager. Noe av pengene går til sko, noe til tur i apeparken og noe går til bøker. 

Hjertelig tusen takk til dere alle sammen for den omsorgen dere viser våre elever i Gambia. 

Halden og Levanger soroptimist forening sendte til sammen 73.000 kroner. En del av pengene er 

brukt til vedlikehold og noe til bøker.  Tusen hjertelig takk. 

Explorius er et firma som sender ungdom ut i verden for skolegang. Dette firma gav oss 150.000,- 

kroner.  Det er 400 kroner pr elev som firma sender ut på forskjellige skoler.  Dette beløpet kommer 

samtidig som skolene i Gambia starter opp og de pengene er kjærkommende til innkjøp av alt 

skolemateriell. Butterfly har ikke faddere til alle elevene derfor blir det mange penger å måtte ut 

med på en gang. Tusen takk Explorius.  

Monica Mathisen og Svanhild Toverud Olsen hadde stått på og laget «Vårmarked» i Stokke. Her var 

mange fine hjemmelaget ting + loddsalg og deilige kaker som kunne både kjøpes og spises. Et flott 

tiltak til hjelp for våre elever. Tusen hjertelig takk. 



…….så er Butterfly så heldige at hvert år er det mange som gir fra både bryllup og fødselsdager… 

mange penger som kommer veldig godt med. Nyhetsoppleser i TV 2 Sturla Dyregrov sendte Butterfly 

en sjekk på 39.000 etter sitt bryllup med sin kjære Siril. Pengene gikk uavkortet til mur rundt skolen i 

Bakalar. …. en giver vil være anonym og sender Butterfly 50.000 på andre året! Helt utrolig, men de 

kommer godt med. Denne gangen gikk de 

til «plattingen» på vår nye Primary 

School. Godt å ha et sted uten sand å stå 

på. Veldig viktig og ha et samlingspunkt. 

Det er samling minst to ganger pr. uke 

med alle elevene. Hver mandag morgen, 

startes med å be. Så er det 

nasjonalsangen før alle blir sjekket om de 

er pene på håret,(skal være flettet på 

jentene) elevene skal være rene og 

uniformen skal være ren og hel og sko 

skal se rimelig bra ut. De får høre seg om 

ikke alt dette er i orden og beskjed med hjem at mor må ordne opp. Det samme gjentas hver fredag 

når de går hjem, men da med beskjed om at mor sender barnet sitt på skolen akkurat slik lærer vil ha 

dem, så synger de nasjonalsangen, ber og går hjem. 

Strålende fadderkveld på ”Stjerna” i Mandal tirsdag 13. september. Mange faddere hadde funnet 

veien i et forrykende uvær. Det blåste og regnet noe helt forferdelig, slett ikke et vær vi østlendinger 

forbinder med det blide Sørlandet.  Men innenfor døren på ”Stjerna” var det god stemming. Vi 

startet med og vise lysbilder fra alle våre prosjekter. Deretter var det servering av deilig Gambisk mat 

med råskrelt gulrot, akkurat den maten ”våre” elever får på skolen….. så var det  kaffe og kaker. Det 

hele ble avsluttet med åresalg  og trekning. Nesten alle vant og noen fikk med seg opptil flere 

gevinster. Det var en riktig hyggelig kveld med både nye og gamle faddere.  Denne flotte 

faddergjengen kjøpte årer for hele 4.000 kroner.  Tusen takk til dere faddere og tusen takk til Ruth 

Skogsfjord og Viggo Hagaland for at denne kvelden kunne 

arrangeres 

 

Butterfly hadde kontor i 3 etg. Mange tunge løft opp og ned. 

I oktober var Butterfly så heldige og få leid et lokale på 

gateplan i Vikersund sentrum til samme leie som kontoret. 

Takk til huseier Randi Ødegård som sponsor oss med flere 

tusen i måneden. Nå kunne en bruktbutikk og et kontor se 

dagens lys på samme sted. Alt gikk så mye bedre, butikken 

ble og er en stor suksess. En takk til alle dere som kjøper, men også en takk til dere som gir, uten 

dere ingen varer i butikken. En butikk som må bestå, alt som selges får vi og alle jobber frivillig. Tusen 

takk til alle dere som i oktober sto på for å få butikken ferdig malt + mye mer. ..og en hjertelig takk til 

Butterflydamene som står på og gjør denne butikken mulig å ha åpent hver dag. 



Butterfly hadde arrangert basar i Drammen i oktober. Det var totalt mislykket, men en takk til dere 

som fant veien til Menighetshuset og en takk til Tone Martha og hennes flotte dame sangkor. Dere 

reddet kvelden.  

Den siste konteineren er sendt fra Norge. Koster 40.000.- for en 40 f og det må nesten bli den 

størrelsen skal det være noe. Det må også være nødvendige ting til skolene. Kan ikke bare sende for å 

sende. I dag har alle skolene det de trenger av møbler.  For å få fylt en konteiner skal alt hentes, 

pakkes og sendes. Hentes på bryggen i Banjul og det er ingen spøk, det kan ta fra noen timer til flere 

dager og få konteineren ut.  Den skal åpnes, tømmes og alt skal deles ut i Gambia. En jobb som ingen 

kan forstå uten å ha vært med på hele sendingen...men er det noen der ute som vil ta jobben er ikke 

Butterfly negative til det. 

Med siste konteiner var en tannlegestol og noe mer tannlegeutstyr fra tannlege Marius Kosacki. 

Utstyret er plassert på helsesentret og Butterfly Friends ønsker hjelp til å fullføre tannlegekontoret. 

Et veldig godt tiltak om dette kan bli virkelighet. Da kan Butterfly ha tannlegekontroll på de aller 

fleste av elevene hvert år og hjelp til alle familiene som sliter med tannverk daglig. Får vi en 

pensjonert norsk tannlege til Gambia for noen måneder ville det vært til stor hjelp. 

Grasrotandelen vokser for hver utbetaling og takk for det. Er du ikke registrert? Org. Nummer er 985-

457 840. gi ditt bidrag til Butterfly neste gang du går til tippekommisjonæren. Spiller du for 100 

kroner går 5 kr til Butterfly. Best av alt; det går ikke utover din innsats eller eventuelt din premie. 

  

 

I november var det grendemarked i Arendal som Else 

Bakke og hennes medhjelpere arrangerer vært år.  Et 

stort arbeid som gir lønn til Butterflys Friends ansatte på 

helsesentret. Else Bakke og hennes medhjelpere har 

åpnet bruktbutikk i Kolbjørnsvik, Arendal for et år siden. 

Tusen hjertelig takk til dere alle.  

 

 

 

 

I  november fikk Butterfly Friends besøk fra Norge. Fem 

seilere kom hele veien i sin båt. De var ikke bare seilere, 

det var fem fantastiske gutter som gledet våre elever, 

ansatte og familier med oppvisninger som de aldri hadde 

sett maken til. Når guttene her står to stykker i luften, var 

det musestille. Dette var opplevelser som våre familier vil 

minnes for livet. Gruppen ZIrk Mir var på nesten alle våre skoler. De kommer tilbake en dag. Alle gråt 

når de reiste fra vår Primary School. For dere som er på nett finner dere Zirk Mir på Youtube.  



«Svanhild og Øyvinds lille forening» jobber stille og rolig med selskapeligheter i heimen, viser 

lysbilder og lager middager. Selger lodd og er to meget engasjerte mennesker. Ved årets slutt hvert 

år sender de pengene til Butterfly.  Tusen hjertelig takk. 

 

I Mandal startet Ruth opp med julemarked etter Gambia turen. Sammen med sine medhjelpere 

solgte de lodd og mange julegaver som var hjemmelaget. Gavekort til høner, geiter, ris sekker og 

myggnett for Gambia. 

 Tusen hjertelig takk. 

Butterfly Friends har fått omtale i Arendal, Agderposten og Mandal avis. 

Lykkelige Norske fadder må si farvel til sine fadderbarn for denne gang. 

 

 

 

 

 

 

 

En hjertelig takk til dere alle som står på hele tiden for at Butterfly Friends skal kunne gi elevene en 

god utdannelse med gode lærere og godt undervisningsmateriale, helsesenteret kan gi sine pasienter 

en god behandling og alle ansatte en god lønn.  Husk det er dere der ute som gir all denne hjelpen, 

Butterfly Friends får ingen offentlig støtte. 

Butterfly Friends ønsker dere alle en riktig god sommer. 

                                           . 

Butterfly ønsker seg mange faddere kan du hjelpe med en……og samtidig gi et barn i Gambia en 

fremtid….  Tusen takkk! 

Mobil 917 05 856 kontor 32 78 46 17  www.butterflyfriends.no og facebook  

 

Butterfly Friends butikk ligger i Vikersundgata 10. Åpningstid; fra 10.30 til 16.00 hverdag (18), 

lørdag fra 10.00 til 15.00. vi tar i mot ting og tang fra hjemmet + småmøbler. Ikke klær.  

Ønsker oss frivillig sydamer, har massevis av stoffer. Ønsker du og strikke for oss har vi garn også. 

Velkommen innom, kaffe kan vi lage i en fei!  

http://www.butterflyfriends.no/


 

 

 

 

 

 

 


