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Da var «sommerferien» over for denne gang
Vi fikk med oss både snø, ski og vinter i Norge i midten av
april, og sommerdager med sjøliv og bading i mai – og når vi i
tillegg fikk litt blomstring og vår, og noen skikkelig grå,
regntunge høstaktige dager, så syns vi at vi fikk med oss hele
spekteret av årstider i løpet av de 6 ukene vi var i Norge. Rakel syntes
sokker og parkettgulv var en veldig ny og strevsom kombinasjon de
første ukene, og ville helst fortsette med barbeint og sandaler, og
Oskar ville ikke ha bukser som var lengre enn knærne og brukte helst
t-skjorte i allslags vær. Ellers har vi storkost oss med venner og
familie disse ukene.
Nå er vi tilbake her i Senegal. Vi hadde gruet oss litt til å være alene disse 3 månedene før familien
Amlie og ettåringen Kristine Lygre kommer, og at tomrommet uten familien Jøssang ville bli
veldig tungt. Vi var særlig bekymret for ungene, som plutselig ikke hadde lekekameratene de
hadde lekt og bodd med det siste halve året. Men Gud sier vi ikke skal bekymre oss, og han har
svart på bønnene våre slik at det har vært godt å være tilbake både for store og små. Dette
brevet blir litt om bønnesvar og litt om hva vi bedriver dagene med denne måneden. Les
videre om du vil høre mer..

KAST ALL DERES BEKYMRING PÅ HAM.. 1.PETER 5:7
.. FOR HAN HAR OMSORG FOR DERE.
Gud har flere ganger, slik vi har opplevd det, bedt oss om å gjøre noen endringer i livet de siste
årene – velge litt annerledes enn vi i utgangspunktet hadde tenkt. Det har til og med vært å velge
en levemåte som for oss opplevdes «mindre idealistisk». Han har brukt følelsene våre, andre
mennesker og satt i gang prosesser i oss og rundt oss – og resultatet har alltid vært at vi har fått
det bedre, gjerne at hverdagen har fått en bedre balanse. Omsorg!! Vi opplever at vi er
slitne, han gir oss hviletid. Vi opplever at de tingene vi står i i hverdagen er tunge – han
gir oss en ganske ny og annerledes hverdag. Vi opplever det er tungt å være alene, han
sender allslags mennesker vi får lov å gå sammen med!!!
Disse månedene er det først Møyfrid sin far: Terje Alsvik som har vært med 3 uker.
Elektriker og skikkelig praktiker, beste yndlings morfaren til ungene og alltid med full
avspaseringskonto. Perfekt å ha han med for både store og små. Aupair og praktiker i
en pakke! (Bilde: 3 klar til kappløp på Charles de Gaulle flyplass i Paris)

Når han nå akkurat har reist kommer en god venninne av hele familien om en
liten uke: Lene Barkved. Lærer med lang ferie, og dette året en ledig måned hun lurte på
om hun kanskje, tilfeldigvis, muligens skulle bruke i Senegal?? JAAA! Et skikkelig
bønnesvar for oss! Ei flott dame som vi gleder oss til å ha her i huset i hele juli!
Så har vi jo fått en veldig bra ettåring: Kristine Lygre. Hun hadde mulighet til å komme i
begynnelsen av august – og vi gleder oss stort til å ha henne her i året som kommer!! Og
januar blir de to ettåringer. Da kommer også Marianne Rygg. Fantastisk!
Vi opplever det som omsorg fra en himmelsk far som bryr seg om våre behov og kjenner oss!!

TILLIT GIR DYBDE, SPENNING I BIBELEN, HUS I FREMMARSJ OG DIAKONI
Så hva skulle vi fokusere på disse 3 månedene før vi blir et større team her?? Her får dere
en listeform av hva vi ønsker å prioritere denne tiden 😊
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- Vi er etter hvert i en del spennende relasjoner. Vi vil bruke tid på å bygge tillit inn
i de relasjonene vi er i. Vi tror det er viktig for å få gode, nære relasjoner. På
mange måter er naboene våre her veldig åpne og lette å bli kjent med. Samtidig
tar det tid å få tillit, og når en skal snakke om ting som stikker litt dypere enn vind
og vær så må vi ha vennskap og relasjoner med tillit.
Bibelen har rett og slett enormt mange spennende historier. Vi, voksne,
er kanskje mer glad i historier enn vi ofte tenker?? I økende grad har TV tatt over
som formidler av historiene. Det gjelder også her. I vår del av verden er vi også
blitt vant med at sannheter presenteres i foredrag og artikler oppbygd med
underpunkter og argumenter, men det å presentere sannhet i form av historier er
jo mye mer spennende!!? Vi forbereder et opplegg som presenterer historiene i
Bibelen fra de første til de siste. Vi ønsker å kunne fortelle disse på det lokale
språket, og utfra hver historie kunne snakke om de sannhetene som historien
formidler. Det er kjempe spennende å bruke dette både sammen med én person
og i små grupper, og kanskje er det mer aktuelt også i Norge enn en gjerne
tenker???

-

Det bygges hus. Dette er arbeid som tar både mye tid og krefter,
men det er gøy å se at huset tar form. Det er imponerende å se
hvor godt arbeid håndtverkerne her klarer å få til med såpass
enkle redskaper. Nå om dagen er det pussing av alle
murveggene. Murpussen blandes for hånd, kastes opp i taket, og
pusses med hjemmelaget pussebrett. Etter endt arbeidsdag
kommer murerne med sement i hele ansiktet, men resultatet i
tak, vegger, karmer og kanter er veldig bra!

-

Diakonalt arbeid. Vi er i en prosess hvor vi ønsker å ta tak i hvordan den diakonale
delen av arbeidet her kan se ut. Det er mange behov, og mange grøfter å falle i, så
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be om visdom og ledelse i dette. Vi er i samtaler med regionens og byens sosial
arbeidere, og diverse andre ledere i samfunnet for å prøve å finne vår plass og
rolle i et samfunn med mange behov og et virrvarr av bistandsmidler. Be om
visdom til å danne grunnlag for et arbeid som formidler Guds omsorg og
kjærlighet for mennesker på en god måte.

NR 3..NÅR BEINA LIKSOM BLIR SÅ LANGT NEDE, OG MAGEN STOR

BØNNEEMNER
Husk at vi er avhengige av bønn! Hver dag er det masse bønnesvar, og noen av dem får vi
se tydelig! Tusen takk for bønnene deres!
-

-

-

-

Takk for de som bruker tid, penger og feriedager på å være her sammen med oss,
og hjelpe til i arbeidet: Terje og Lene.
Takk for Kristine Lygre som kommer som ettåring i august, og Marianne Rygg
som kommer i januar.
Be for prosessen med husbygging: takk for gode arbeidere, og be om at vi må
komme i mål med et godt hjem til Amlie og en trivelig leilighet til volontørene før
de kommer.
For Amlie som snart avslutter språkstudier i Frankrike, og skal ha noen uker med
venner, familie, pakking og forberedelse– for en god ferie, nye krefter og alt de
trenger i pakking og avskjeder.
For naboer, venner og nye relasjoner – at Gud møter mennesker, viser hvem han
er og gir fremtid og håp! At mennesker opplever at de kan ha tillit til oss, og at vi
får mulighet til å dele livet vårt, både på godt og vondt, med dem og de med oss.
For prosessen med å planlegge den diakonale delen av arbeidet. Gode relasjoner
til lokale ledere, og ledelse i forhold til hva og hvordan vi skal hjelpe.

Et særlig viktig bønneemne akkurat nå kommer fra nattevakten vår. Han har alvorlige
plager i begge hendene. Det er infiserte sår som tærer bort fingertuppene og neglene,
huden ser ut som den strammes og skrelles av og fingrene bøyes av den stramme huden.
Han har veldig vondt, og legene aner ikke hva det kan være. Vi har fått lov å be for han,
og han ville gjerne at dere som mottar nyhetsbrevene våre også skulle be. Selv tenker
han at dette er sykdom av spirituell art. Han mener selv at noen ikke ønsker at han skal
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Eller så blir høsten litt annerledes enn vi egentlig hadde tenkt. Vi venter en liten
gutt i begynnelsen av oktober, og derfor blir det et lite opphold i Norge for oss fra
midten av september og litt ut i januar.

3

jobbe hos oss, og derfor har kastet denne sykdommen på han for at hendene hans skal
lukkes og han ikke lenger skal kunne arbeide. Siden legene ikke har svar eller hjelp til
plagene, opplever han at han nå må søke tradisjonell hjelp.
-
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-

Mye av denne spirituelle delen av livet, som er så selvfølgelig for de fleste her,
føles ukjent for oss. Vi trenger visdom og trygghet i møte med dette.
Be for sykdommen i hendene, om helbredelse i Jesu navn og frihet fra smertene.
Be om beskyttelse for vennen vår i møte med en åndelig verden som ikke vil hans
beste.

Be for oss, og særlig for barna! Be for malinkéene; for naboer og venner! Be om
ledelse i arbeidet og i møte med hver ny dag vi er her!
Tusen takk!

Masse hilsener fra
Møyfrid og Kristian Moskvil
Mail: mkmoskvil@gmail.com
Instagram: moskvils
Normisjon.no

VI HAR TRO PÅ DETTE ARBEIDET. -PÅ VIKTIGHETEN AV Å NÅ MALINKEENE MED DE
GODE NYHETENE OM JESUS -OG Å GI M ENNESKER HER LITT BE DRE LEVEKÅR. OM DU
VIL VÆRE MED Å STØTT E ER VI VELDIG TAKKNEM LIGE FOR DET! NORMISJONS
KONTONR: 1503.02.13537 MERK MED «PIONERARBEID I SENEGAL»
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