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07.03.2016 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
mkmoskvil@gmail.com 

En første hilsen fra Senegal 2016 

Da har vi reist og landet – kjørt og flyttet – og vi er mer eller mindre 

på plass her i Øst-Senegal. Det er en måned siden vi forlot Norge 

midt i en snøstorm, og vi er i vår fjerde uke her i den lille byen vår.  

 

HVORDAN GÅR DET MED OSS EGENTLIG? 

Helt ærlig – så går det litt opp og ned med oss alle 4, og sånn er jo livet 

Oskar som akkurat har lært å snakke norsk synes til tider det er veldig 

frustrerende at han ikke kan kommunisere verken med malinkéer, 

amerikanere, eller de som prøver å snakke til han på fransk, og det er ikke 

alltid gøy å være gatas store attraksjon. Rakel strever litt med den nye 

bakteriefloraen i et nytt land, og har allerede hatt sin første runde med 

diaré. Heldigvis fikk hun raskt medisiner som virket, og ble ikke veldig 

syk. Møyfrid og Kristian har gode stunder med topp motivasjon og full 

energitank, men også ikke fullt så positive øyeblikk. MEN 

vi har veldig mye å takke for og glede oss over! Oskar leker 

mer og mer med naboungene, og har fått mange nye venner. 

Han trives i et nytt land, og syns stort sett at hverdagen er 

spennende. Rakel følger vektkurven sin, til tross for 

overgangen – og er stor sett blid og fornøyd om hun får mat, 

søvn og litt underholdning. Og vi 2 voksne synes at vi har fått 

et skikkelig bønnesvar i at vi har det så bra sammen om dagen 

og samarbeider godt – for det kan av og til være et litt krevende, tett og utfordrende 

kollegiesamarbeid på Senegalfeltet om dagen  Vi føler vi dumper oppi/blir ledet til en haug med 

spennende mennesker, og vi gleder oss over mange ting vi får være med på!!  

NABOLAGET OG NYE KONTAKTER 

Vi har noen flotte naboer på alle kanter, og synes vi bor i en veldig koselig bydel. «By» gir egentlig 

ganske feil assosiasjoner, for vi sovner hver kveld under en vanvittig stjernehimmel til lyden av 

esler, høns og sauer, ungene løper rundt, spiller fotball og leker på «gata» like utenfor huset vårt, 

det finnes 2 asfalterte gater i hele byen og ingen høyhus.  
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Vi har fått veldig god kontakt med de to nærmeste 

naboene våre, og i dette sosiale landet er både vi der 

og de her opptil flere ganger daglig. Ellers har vi hilst 

på lederen for bydelen. Det var et positivt første møte. 

Han ønsket både oss som familie og som misjon 

hjertelig velkommen med en drøss med hilsener og 

velsignelser. Og så har vi vært innom tunet til alle de 

nærmeste naboene i gata, og vi får stadig hilst på flere. 

På ettermiddagene når det ikke lenger er på det 

varmeste så tar en av oss med Oskar en tur ut. Oskar 

liker godt å sykle på den nye 2-hjuls sykkelen sin. Siden kurv, bjelle, lys, bremser og også 

støttehjul falt av på første prøveturen, så  har han snart lært å sykle på bare 2 hjul. På disse små 

sykkelturene får vi jo stadig hilst på nye naboer. Her i Senegal leves det meste av livet ute, og en 

er mye mer i kontakt med mennesker enn i Norge. 

Og så har vi brukt litt tid på å være innom den katolske basari-talende kirka og den pentakostale 

basari-talende menigheten som finnes i byen her, i tillegg til å bli kjent med de tre amerikanske 

misjonærfamiliene som er her i området. 

TO KRISTNE MALINKEER 

Før vi kom visste vi om 2 malinkeer som var kristne. Nå har vi møtt den ene. (Han andre bor i en 

annen landsby, men vi treffer han nok snart). Ibrahim er 54 år gammel, og han virker veldig bevisst 

på hva han tror på. Denne mannen er nå syk og har ligget nærmere 6 måneder i senga i ei hytte 

under en myggnetting i 40 grader +. Han har en infeksjon i både kne og korsrygg som har gått inn 

til beinet om vi har forstått riktig. Det at han har ligget så lenge har resultert i at låra hans er tynne 

som leggene, og han kan ikke lenger stå selv. Mye kommer nok også av at når han var litt yngre 

hadde han jobben med å bære tunge tømmerstokker fra bushen og inn til byen på ryggen. For å få 

en skikkelig operasjon bør han sannsynligvis få komme på sykehus i Dakar. Til dette trenger han 

ambulanse, for det blir for slitsomt i en vanlig bil å kjøre 70 mil. Selv er han ganske skeptisk til 

dette, og vi prøver nå med andre medisiner her først. Kristian er hos han daglig og prøver å 

oppmuntre, hjelpe og be. Vi tar vanligvis ikke opp haikere langs veien, men her om dagen gjorde 

vi det. Dette var en doktor fra Dakar-området. Han jobbet for tiden i en nabolandsby og han var 

en av svært få kristne her. Han har allerede vært og sett på Ibrahim, denne syke mannen, sammen 

med oss. Han fikk omsorg for han og hjelper nå så godt han kan med riktig medisinering. Det er 

rart hvordan Gud leder oss borti riktige folk. Vær gjerne med å be om dette også i fremtiden. 

Ellers hadde Ibrahim besøk av en annen malinke til morgenen idag og jeg hadde med det nye 

testamentet på minnekort på tlf. Vi 3 satt der inne i hytta og kokte te mens vi i dag hørte 

bergprekenen på khassonke, som er veldig likt malinke her i Senegal. Han vennen, som er muslim, 

satt og nikket med på «de rette» plassene. Og til slutt spurte jeg hva han syntes. «dette er bra, for 

det er jo sannheten han (altså Jesus) snakker». Jeg spurte om han ville høre mer, og han ville 

veldig gjerne komme tilbake i morgen. Nei, mange spennende ting som skjer. 
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LANDSBYEN VÅR 

Vi har aldri hatt så mye besøk på 
tunet vårt som den gangen vi kom 
tilbake til landsbyen for 2 uker siden. 
Både kjente og litt mer ukjente kom 
og ville hilse på. Veldig kjekt. Det blir 
rart å ikke bo her, men samtidig virker 
det veldig rett. Vi kommer til å 
fortsette de gode relasjonene inn her, 
og vi kommer nok til å dra hit ca en 
gang i uka. 

Ellers er vi straks i gang med den 
andre brønnen vi lovte å grave i 
landsbyen. Vann er et problem, eller 

snarere mangel på vann. Her må en grave dypt for å finne det, og fjellet der nede er utrolig hardt. 
Vi har fått tak i 2 brønngravere som skal sette i gang til helga. 

LITT VISSVASS TILSLUTT  

Vi har begynt på malariaprofylakse igjen. For Oskar betyr det en tablett hver 

morgen. Det kunne jo vært en kamp, men det går -takk og lov- lett som en lek 

og han ville gjerne tatt flere tabletter om han kunne. Det er jo så gøy å legge 

tabletten bakerst på tunga og svelge de ned så fort en kan. Det eneste 

problemet er at nå blir også fluortablettene tatt på denne måten…så de har vel 

heller liten effekt om dagen..:)  

Ellers har vi hatt en ryddesjau i huset vårt i landsbyen, og nederst i ei tønne 

med klær var Møyfrid centimeter fra å bli stukket av en skorpion. Møyfrid ropte 

derimot ikke etter hjelp, hun tok seg av den sjøl. Tøff kone jeg har –

Kristian  

Vi hadde en del klær og to fjellsekker som har «overvintret» et par 

regntider i klesskapet vårt i landsbyen. De har overlevd, men før 

vask var det to sekker ganske fulle av muggsopp. Naboungene som 

var på besøk var stadig borte og så på sekkene. Etter en stund 

våget de å spørre: «Er det det som er snø???» 

 

TAKK OG BØNNEEMNER 

Det er fint med fortsatt bønn om god helse. Varmetida har kommet med sine 40 – 45 grader i 

skyggen, og det er veldig fint å være frisk da. 

Så er det han mannen, Ibrahim, som er syk. Be om helbredelse, og be om at vi må vite på hvilken 

måte vi best mulig kan hjelpe.  
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Be om at flere malinkeer, på en eller annen måte, må se at Jesus er veien, sannheten og livet, at 

det finnes en sannhet og at Jesus er den eneste som virkelig kan sette fri. I Senegal som i Norge. 

Om en uke skal vi ha misjonærkonferanse med kollegaer fra Mali og besøk fra Norge her i huset. 

Et av temaene er veien videre i Senegal. Be gjerne om visdom og ledelse inn i det.  

Be om fellesskap blant de kristne på tvers av kirkesamfunn, misjonsorganisasjoner og språk her i 

byen. 

Be for ei lite jente i landsbyen som virker syk, og om hvordan vi best kan hjelpe.   

 

Tusen takk!!!!!! 

Masse hilsener fra 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
 
mkmoskvil@gmail.com 

Blogg: moskvil.wordpress.com 

 

 

Hvis du vil være med å støtte arbeidet økonomisk:  kontonr: 1503.02.13537  Merk med 

prosjektnummer og/eller prosjektnavn: 12159521 – Pionerarbeid i Senegal 


