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05.06.2016 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
mkmoskvil@gmail.com 

Hei fra oss 

Mai har rett og slett vært en litt strevsom måned for oss med mye sykdom , noe som går ut over 

motivasjon og krefter. Men til tross litt laber stemning til tider har det absolutt vært ting å glede 

seg over!!  

 

FØRSTEMANN SYK, SÅ NESTE, SÅ NESTE,  SÅ N ESTE OG SÅ FØRSTE IGJEN..  

Det har blitt litt mange dager inne på rommet med air 

condition pga. diare, oppkast og fare for dehydrering i 40 – 

45 grader denne måneden. Vi har virkelig fått testet 

kreativiteten på hva en kan finne på inne på et rom mer eller 

mindre 24 timer i døgnet. Første mann ut var Oskar. Så var 

det Møyfrid sin tur. Straks hun var på beina igjen var det 

Rakel. Hun spydde 13 ganger på to timer, så da dro vi til 

legen. Kristian har sluppet billigst unna. Og så hadde Rakel 

en liten runde nr.2, og det hadde Oskar også. MEN NÅ er heldigvis alle mager, både store og små 

bra igjen – vi har lært litt mer om sykdom og varme og hvordan takle magesjauer – og vi har igjen 

vært VELDIG takknemlige for å ha et air condition som virket både dag og natt så lenge vi var 

syke!!   

 

BESØK HOS IMAMEN 

Vi har lenge snakket om at vi skulle vært en tur for å hilse på 

de lokale muslimske lederne. Vi tenker at det alltid er bedre 

med kontakt enn at en går og ser på hverandre. Problemet 

har bare vært at det er litt unaturlig å komme oss to, eller oss 

fire, og det er litt vanskelig å komme alene. Her gir en folk 

ære ved å komme på besøk, og man anerkjenner denne 

personen. Kristian spurte språklæreren sin om han ville være 

med og det ville han mer enn gjerne. Så da dro de to til «den 

store moskeen» som ligger rett ved huset vårt (se bildet tatt 

fra taket), og hilste på hovedimamen her i byen. De ble tatt 

hjertelig imot, og det ble uttrykt stor glede over at de kom. 

Språklæreren sa at han ikke hadde sett at misjonærer gjøre 
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noe slikt som dette tidligere, og han sa at det var en veldig god ting. Vanligvis er et slikt besøk 

unnagjort på 5 minutter, men denne gangen ble de sittende nærmere en time. De var interessert i 

hvem vi var og hvilke tanker vi hadde, og Kristian svarte ærlig både på hvorfor vi var der og hva vi 

trodde på. Det var et spennende møte, vi er jammen er heldig som får være med på slike 

opplevelser. Nei, livet her anbefales 

 

VANN I BRØNNEN 

Da vi var i landsbyen i forrige uke fortalte en 

opprømt brønngraver at nå hadde det begynt 

å piple opp vann fra fjellet nede i brønnen. Og i 

dag ringte han og sa at han var ferdig. Både vi 

og brønngraveren var veldig fornøyd med at vi 

kom i havn før regntida begynte. Ellers hadde 

vi måttet vente helt til neste år før vi fikk 

fullført. Selv om de brønnene vi har gravd står 

inne på tunet til familier så hjelper de folk fra 

hele landsbyen. Familiene er opptatt av at 

dette er vann til alle, og vi har mange ganger sett køen av damer som kommer hver morgen for å 

fylle opp bøttene sine. 

RENT VANN –  EKSTREMT VIKTIG 

Rent vann er ekstremt viktig! Helsepersonell her i byen forteller at det er veldig mange syke om 

dagen, og mange dør. Særlig de små, og de svake. På grunn av vannmangel må mange benytte 

urene vannkilder som igjen fører til sykdom, dehydrering - og om det er ille nok altså død. Senest i 

dag ringte en av vennene våre fra landsbyen og fortalte at en bror var død. Han hadde vært «syk i 

magen» uten at vi helt sikkert kan vite at det var dårlig vann.  

Rent vann og nok vann er så selvfølgelig i Norge, men det er virkelig helt livsnødvendig! Nå 

kommer heldigvis regntiden, og det blir mer vann. Vannmangel er noe av det første folk nevner 

når man spør etter de største utfordringene her i området – kanskje kan vi få være med å bidra 

mer i forhold til dette! Allerede i høst tenker vi å prøve å grave en fellesbrønn for damene i 

landsbyen. Dette er en brønn som damene  har begynt på felles ved at alle bidrar med en liten 

sum. Denne er bredere enn vanlig slik at mange kan dra opp samtidig, men de er ikke kommet 

lenger enn ca 3 meter pga at dette koster mye penger. Denne brønnen står midt i en 

grønnsakshage, og det er en fellesbrønn. En må ned til ca 10 meter for å ha vann hele året. Dette 

prosjektet kommer vi tilbake til når det nærmer seg 
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LITT VISSVASS TILSLUTT  

Mai er en litt rar måned å være borte. Det er vår og den ene fridagen 

kommer etter den andre. I Norge. Her merker man lite til både våren og 

fridagene. Siden 2 av 4 lå nede for telling akkurat 17.mai ble ikke det den 

store feiringa. Men Oskar har bursdag i mai, og den dagen var faktisk alle 

friske! De tre pakkene som kom i posten kom alle sammen dagen før 

bursdagen -  selv om en var sendt 6 uker før, en 1 måned før og den siste 

tre uker før. Så vi koste oss med litt av 

hvert – naboungene var som vanlig på 

besøk og vi spiste muffins og blåste opp 

ballonger – og en av kameratene til Oskar var med oss i 

badebassenget. Han var ikke så vant med så masse vann, og var 

stadig en tur under – men vi var rett der og plukka han fort opp 

igjen og han kom alltid like smilende opp. 

 

TAKK OG BØNNEEMNER 

Om ei uke begynner Ramadan. De aller fleste av våre venner og naboer har en måned med faste 

foran seg – ikke mat og ikke drikke så lenge det er lyst! Det er virkelig en lidelse i varmen, og 

mange gruer seg! Be for alle disse spesielt denne måneden som kommer! Be om at de må få 

styrke, ikke bli dehydrert og at de må få et møte med den levende, sanne Gud som er så glad i 

dem! 

Be om beskyttelse, og at Guds fred og nærvær fyller huser vårt. Nattevakten vår (som er katolikk) 

har hatt noen opplevelser av «åndelig  trykk» i det siste - så be om at han skal få føle seg trygg og 

fredfull om nettene!  

 

Tusen takk for alle som er med og ber og gir økonomisk. Det er så enkelt som at om du ikke 

hadde vært med på dette, så hadde det ikke vært mulig at vi var her på den måten vi er nå. Vi har 

sånn lyst til at vi skal være sammen om dette!  
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Masse hilsener fra 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
 
mkmoskvil@gmail.com 

Blogg: moskvil.wordpress.com  

 

Normisjon.no 

 

Hvis du vil være med å støtte arbeidet økonomisk:  

kontonr: 1503.02.13537  Merk med prosjektnummer og/eller prosjektnavn: 

12159521 – Pionerarbeid i Senegal 

Eller send oss en mail og spør etter fast givertjeneste, så får du en blankett som er enkel å 

fylle ut  


