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02.02.2014 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
www.moskvil.wordpress.com 

Kjære alle sammen 

Da har vi lyst til å skrive et lite brev igjen, for natt til onsdag flytter vi endelig til Senegal. 
Senegal ja.. Vi har hatt to gode år på Gå Ut Senteret og med franskstudier i Albertville, 
men nå er vi veldig klar for å dra tilbake til Vest-Afrika. Denne gangen til SENEGAL. 
Hvorfor?? Vi ønsker at nye mennesker skal få bli kjent med Jesus, han som er veien, 
sannheten og livet! 

Selv om vi er trygge på at det er dette vi skal, går det en masse tanker rundt i hodet. 
Hvordan skal dette bli?? Hva om ikke alt går som forventet? eller mer riktig: Hva kan en 
egentlig forvente? Hvordan takler Oskar denne overgangen til et varmt klima? Har vi 
husket alle papirer? Åssen blir det å bruke tøybleier uten strøm og vaskemaskin?? Det er 
en masse spørsmål. 

Til jul fikk vi ei hodelykt av en god venn. I ei melding jeg fikk 
etterpå stod det at vi fikk den fordi det var et bilde på at vi skal 
komme med lyset inn i et område som er mørkt. Og for å være 
enige om en ting så er det ikke vi som er lyset, men Jesus. Jesus er 
lyset. Det fantastiske er at han allerede er i «landsbyen vår», så vi 
er ikke alene. Vi tror han vil bruke oss der til tross for våre 
svakheter, feil og mangler. Altså er det ikke vi som er de gode 
nyhetene som kommer, men han vi har et ønske om å peke på, 
nemlig Jesus. Vår drøm er at flere kan få bli kjent med han, og på 
den måten bli satt fri fra den frykt mange i dette området lever 
under.  

Ellers leste jeg i går en artikkel med et kart over områder hvor nordmenn ikke burde reise 
om det ikke var livsviktig. Senegal er ikke et slikt område, men likevel. Det gikk opp for 
meg nok en gang at de nyhetene vi kommer med nettopp er livsviktige!  

 

Dette var litt tanker om grunnen til at vi drar. Og tusen takk for all ekstra forbønn i ukene 
som kommer!! Vi gleder oss til å fortelle hvordan Gud svarer 

 

Stor hilsen fra Møyfrid og Kristian 

Vi takker for all forbønn! Det trengs!!! Hvis du vil være med å støtte arbeidet økonomisk:  kontonr: 
1503.02.13537  Merk med prosjektnummer og/eller prosjektnavn: 12159521 – Nybrottsarbeid i Senegal 


