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Pionérarbeid
blant malinkèene

Vest-Senegal har nydelig kyst, er politisk og
økonomisk sentrum i landet, og har til og med en del
turisme. Men kjører du østover og innover i landet,
vekk fra sjø og vakre strender blir det færre og færre
fine hus, færre og færre vestlige misjons- og bistandsorganisasjoner og ingen turister.
Kèdougou er den regionen som ligger lengst borte
fra kyst og politisk sentrum, og som ofte ikke tas med
på turistkartene du får i hovedstaden. Her er fattigdommen størst, men hjelpeorganisasjonene har svært
lite arbeid.

I denne regionen startet Normisjon opp arbeid våren 2014. Møyfrid og Kristian reiste i
februar 2014 til Kèdougou-regionen og bodde i en liten landsby her et halvt år for å lære
språk og kultur. Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I Kèdougou-regionen
finnes ei folkegruppe som kalles malinké. Et flott og gjestfritt folk.
Pionérarbeid handler om å bli kjent, forstå folk og kultur, knytte relasjoner, skape
tillit, slik at budskapet om Jesus etter hvert kan bli forstått, tatt imot og få
livsforvandlende betydning.

Malinkè-folket i Kèdougou har
ennå ikke fått mulighet til å
høre hvor høyt Gud elsker dem.

Fra før har Normisjon arbeid i nabolandet Mali, der de har hatt menighetsbyggende og
diakonalt arbeid i 32 år. Arbeidet i Senegal er en forlengelse av dette arbeidet.
Det er Normisjonen vi i denne prosjektperioden vil
samarbeide med. Normisjon har arbeid i 10 land i
Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har
ca. 30 misjonærer som driver menighetsbygging.
Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale
kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i
samarbeid med NORAD.

Møyfrid og Kristian Moskvil er
Normisjonens utsendinger til Kèdougou
i Senegal. Vi i Ål får følge dem på en
spesiell måte denne perioden. Møyfrid er
fysioterpeut og Kristian er lærer. Og de har
2 barn. Oskar (f. -13) og Rakel (f. -15).

Hvordan kan vi bidra?
 Familien Moskvil står i et
utfordrende pionèrarbeid. De
trenger å kjenne at noen står
med dem og husker på dem. Be for familien og be for malinkè-folket i
Kèdougou om gode relasjoner og at mennesker må åpne seg for evangeliet
om Jesus.
 Registrere deg (se nedenfor) som mottaker av månedlig elektronisk
nyhetsbrev fra familien Moskvil.
 Få nyhetsglimt fra Normisjon gjennom gratisbladet «Nytt fra Normisjon».
 Gi til misjonsprosjektet ved ofringer i kirkene.
 Registrere fast givertjeneste (se nedenfor). Da får du bidra økonomisk jevnt
og trutt, også når du ikke er i kirka på den aktuelle søndagen.
 F.eks. invitere venner på en middag og sette en ”gavepris” på den.
 Du kan være kreativ og bidra på andre måter også. F.eks. la en åremålsgave
gå til misjonsprosjektet, en utlodning, bruktsalg osv.
Slik blir du fast giver:
Registrer fast månedlig trekk til konto nr 2320.15.52893 i din nettbank. For fradrag på
skatten, skriv personnummer på tekstlinjen. Om du ikke har nettbank, kan du få registrert fast
trekk i banken. Når det er gjort, send slippen nedenfor til kirkekontoret (Pb 140, 3571 Ål/
aal.kyrkje@hallingnett.no):

-------------------------------------------------------------------------------------------Navn: ____________________________________________________________
Adr: _____________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________
Jeg vil motta epost fra Moskvil 

motta gratisbladet «Nytt fra Normisjon»  (sett kryss)

For fast givertjeneste:
Pers.nr. ________________________ Kto.nr ____________________________
Månedlig trekkbeløp: kr _________ Signatur_____________________________

