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13.10.2016 

 
Møyfrid og Kristian Moskvil 
Mail: mkmoskvil@gmail.com 

 

Et bittelite innblikk i hverdagen vår 

FAMILIEN JØSSANG OG FAMILIEN MOSKVIL HAR OMSIDER BEGYNT EN FELLES 
HVERDAG HER I ØST-SENEGAL. HVORDAN SER DEN UT!?? HAR DU LYST PÅ ET 
LITE INNBLIKK KAN DU LESE DETTE NYHETSBREVET. 

EN TYPISK DAG OG STORE DRØMMER 

Hvordan er en typisk dag her i bofellesskapet vårt i Senegal?? Fram til jul deler altså fam. Moskvil 

og fam. Jøssang hus. Det er veldig kjekt og lærerikt. Alle skulle prøvd å bo sammen med andre på 

en slik måte. En lærer mye om både seg selv og andre. Vi har 3 soverom, et toalett, et kjøkken, og  

ei lita stue + et tak som vi snart kan sove på. Regnet må bare gi seg først. I tillegg har vi til sammen 

5 barn. 2 på 11 mnd, en toåring, en treåring og en fireåring. For å si det mildt blir det en del 

tøybleievask. En del oppvask. En del rydding. En del matlaging. Og mye tid til å oppmuntre, 

trøste, hjelpe, mate, aktivisere, leke med og være foreldre for barna våre.  

Men grunnen til at vi er her i Senegal er for at vi vil bety en 

forskjell for malinke-naboene våre. Derfor har vi brukt 

mye tid til å prioritere hva som er viktig for oss og til å lage 

en «ukeplan» for tida vår sammen her. Det er spennende. 

Vi har tenkt at dette skulle vi jammen gjort når vi er i 

Norge også. Begynt med en blank timeplan, for så å 

planlegge tida ut fra hva en kjenner er viktig og hva en 

ønsker å prioritere. Hvilke drømmer og visjoner har vi over 

hverdagen??  

Det første vi vil prioritere er bønn og tid med Gud. Vi begynner hver dag med en halvtime stilletid, 

hvor en av oss voksne har morgensamling med ungene. Etter at roen har senka seg i huset på 

kveldstid har vi de fleste kvelder satt opp en halvtime til litt bønn og lovsang sammen – med 

unntak av torsdag som er «date-kveld», søndag som er «stabsmøte» og lørdag hvor vi bare er 

sosiale med hverandre eller andre.  
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Det er enormt viktig for oss at ungene har det bra i hverdagen 

her. Vi bytter på å ta ansvar for ungene, og til å finne på ulike 

aktiviteter med de. Fra morgenen tar vi alltid en eller annen 

utflukt. På tur, sykkeltur, på besøk til et tun, gå på markedet 

eller lignende. Midt på dagen roer vi ned hjemme, slik som de 

fleste andre her i denne varmere delen av verden. Så er det ut 

igjen på ettermiddagen. Lek med nabobarn, sykle på veien eller 

fotball i hagen.  

Ellers i denne fasen av arbeidet er relasjonsbygging noe av det viktigste vi gjør. Møyfrid og Kari er 

to formiddager ute i nabolaget for å bli kjent med naboer og nye venner. De to andre dagene er 

Kristian og Andres ute. Det å få den første kontakten med nye mennesker er ofte vanskelig 

hjemme i Norge, men her er det sjelden noe problem. Vi prøver å pugge navn og går mer eller 

mindre strukturert innom de ulike tunene i bydelen, samtidig som vi ber stille for menneskene vi 

møter og for bydelen. Kristian og Andres har også begynt på bydelens fotballag, noe som er en 

viktig arena for nye relasjoner med de unge mennene i området.  

En siste ting vi har opplevd som viktig er landsbyen Møyfrid og Kristian 

bodde i 2014. Her er det særlig kvinnene vi vil ha fokus på, ettersom det 

ofte er de som blir sittende igjen som taperne når mennene drar for å lete 

etter gull. En dag i uka drar Kari og Møyfrid til landsbyen. De har brukt tid 

på den lille fødestua/helsestua, de har lært hvordan kvinnene er 

organisert og hørt dem fortelle om hverdagen sin og hvilke utfordringer 

de står i. Ellers lærer Kari fransk og Møyfrid malinke. 

Det er intense dager. Av og til er vi helt slips når ungene endelig er i seng – men fordi vi får lov å ha 

store, spennende drømmer og visjoner over helt vanlige dager blir alt veldig meningsfullt. De 

samme drømmene får vi faktisk ha over hverdagen i Norge også!!! Har du tenkt over hvilke 

drømmer som er lagt ned i deg for din hverdag?? 

HVA SKJER I  LANDSBYEN? 

Sist uke var alle kvinnene samlet til kvinnemøte. De har en 

grønnsakshage de ikke får mulighet til  dyrke ettersom den delen av 

året hvor de ikke dyrker på åkeren (=tørketid/varmetid), da er det ikke 

vann til å dyrke i hagen. De mangler rett og slett brønn. Vi har sagt at vi 

kan være med å lønne en brønngraver+materiell som kan hjelpe med 

brønnen dersom dette er en hage for alle kvinnene og dersom de tar 

ansvar for kost og losji for brønngraveren den perioden han jobber i 

landsbyen. De fant gode ordninger og er virkelig engasjert for å få til 

denne hagen. Det er gøy å få være med å heie og bidra litt, selv om 

dette virkelig føles som deres prosjekt og initiativ.  
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Ellers jobber Møyfrid med bibelfortellingene sammen med språkhjelperen i landsbyen. Det er 

spennende å få en annen kulturs øyne på de fortellingene man har hørt så mange ganger. 

Plutselig blir de nesten som nye.  

 

HVA SKJER I  NABOLAGET? 

Andres og Kristian har altså begynt på byDELENS 

fotballaget. Det er ca 10 fotballag i byen, og stadig en 

turnering som foregår. Dette er seriøse greier!!! Med på 

laget er det unge menn fra 25 – 35 år. Her er det ikke noe 

«slapp av»-trening og første gang var både Kristian og 

Andres nær ved å segne om etter oppvarmings-delen. 

Oppvarming = spurting. Da de i tillegg gav bort alt vannet 

sitt ved første drikkepause kom de ganske svimlete og 

sjanglete hjem etter 2 timers blodslit med høye kneløft og push ups i alle pausene. De satser på at 

formen blir bedre etter hvert. 

Ellers er det krysset av på lista over ulike viktige personer i området vi ville innom: politisjefen, 

bydelssjefen, ordføreren, imamen..etc. I tillegg har mange av nabotunene blitt besøkt. En blir 

alltid tatt så hjertelig imot at en kommer tilbake fra besøksrunder med en skikkelig god og 

takknemlig følelse over å få lov å være her.   

JØSSANGS HJØRNE  

DANSOXHO! Innisakkhoma! Kottorronte! Heratilinta? Ibeddi? 

Imossobedi? Idindingolobedi? Itårrho? Umbesakkhoma! Dette er 

noen av de vanligste ordene vi hører hele dagen lang og er en 

BITTELITEN del av en helt ordinær «Hei hvordan går det» for 

folkene her nede. Å hilse er tydeligvis noe av det viktigste en kan 

bruke tiden sammen på, og det kan fort oppfattes uhøflig og til og 

med frekt å ikke kunne de vanlige frasene. Heldigvis er det ganske 

gøy med folk som helt åpenbart ikke er i stand til å følge disse 

tradisjonene og vi føler ganske mange ganger at vi er gatas 

humorinnslag. Det morsomste folk ser er når vi kommer syklende 

med et barn bakpå sykkelsetet – med HJELM!?! 

Vi har for øvrig fått nye navn. Jøssang er ikke særlig lett å uttale og når man ikke synes navnet er 

fint så kan man «donere» sitt eget navn. Ofte får man fornavn fra noen og etternavn fra andre. 

Tilfeldighetene har gjort at både Kari og Andres har fått etternavn fra samme dame, butikkdamen 

på nærmeste gatehjørne, og derfor heter vi nå Dansoxho begge to. Andres har ikke fått fornavn 

(ennå?) mens Kari heter Mariama. Det er tydeligvis også tradisjon mellom ulike familienavn at det 

er lov å være litt frekk med de andre, og like tilfeldigvis er det største nabotunet fullt av folk med 

«vårt fiendenavn», så vi får jevnt og trutt høre at vi ikke er noe tess. 
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En annen ting det går mye tid på er å drikke te. Det vil si, å drikke teen går ganske fort, men det 

går fort en time og to å lage teen. Dette gjøres på en liten kullgrill laget kun til dette formålet, og 

det er spesielt kunsten å lage nok skum til teen som krever mye trening. Andres har bestemt seg 

for å lære seg dette, så nå inviteres både den ene og andre naboen til å vise og demonstrere 

telaging, så får det heller våge seg at samtalen går det heller trått med. 

Vi har det, som det kanskje går frem mellom linjene, veldig veldig fint her nede. Vi føler oss 

virkelig heldige som har fått sjansen til å være med Møyfrid og Kristian på dette og vil bare 

oppfordre alle som noen gang får muligheten til noe lignende til å bare hoppe i det og prøve. En 

lærer så masse, både om seg selv og om andre folk og kulturer, samtidig som det føles som man 

er med på noe meningsfullt. Vi gleder oss til fortsettelsen – selv om det sies at utover i oktober, 

når regnet slutter så fortsetter luftfuktigheten mens temperaturen går opp, og det blir ganske 

slitsomme dager. Håper dere tenker på oss når regnet høljer ned hjemme utover høsten… 

TAKK OG BØNNEEMNER 

Takk for Guds kjærlighet og store drømmer for malinkeene. Be om at Gud må la oss være fylt av 

hans godhet, tålmodighet og kjærlighet i møte med mennesker, og om at han skal lede oss hver 

dag i små og store ting.  

Be om at malinkéene får forstå Guds sannhet i det som blir sagt og formidlet. 

Be om at de får kjenne Guds omsorg og kjærlighet i det vi gjør og i diakonale prosjekter. 

Be om at de får erfare Guds makt og storhet i det han gjør iblant oss her.  

 

TUSEN TAKK til deg som er med på dette!! 

Masse hilsener fra 

Møyfrid og Kristian Moskvil 
 
Mail: mkmoskvil@gmail.com 

Blogg: moskvil.wordpress.com  

Instagram: moskvils 

 

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 (denne sendes videre direkte til Normisjon og vi ser ikke beløp eller noe sånt om noen 

tenker på det) 


