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Det duskregner. Små 
bekker og dammer av 
rødbrunt vann gjør det 
vanskelig å gå. Skoene 
blir glatte av gjørme og 
klissete jord tyter fram 
mellom tærne. 

 
Det er trangt mellom bodene på markedet. Kvinner i alle aldre er ute i samme ærend som meg. De 
trenger grønnsaker og annet tilbehør til maten. 
          

 
 
Folk, som dyrker, 
håper regntiden 
vil vare noen 
uker til. 
 

 
Maisen begynner å bli moden, men peanøtter, ris, bønner og hirse trener mer regn før det kan 
høstes inn. Personlig begynner jeg å bli litt lei. Mest fordi huset ikke er tett. Her om dagen regnet 
det kraftig i flere timer. Store dråper piplet fram i taket. Det dannet seg dammer på gulvet i alle rom 
og sofaen i stua ble søkkvåt. Heldigvis var senga på soverommet like tørr. Det luktet mugg og 
innestengt i hele huset. 
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Jeg tenker på alle andre som ikke har tette tak. De som opplever at alt de eier blir gjennombløtt. Vi 
har, tross alt, et stort hus med 3 soverom, kjøkken, stue og bad. 
 
Nå har vi vært her i landet i litt over en måned. Det er foreløpig lite å skrive hjem om. Vi har brukt 
tiden til vedlikehold og andre praktiske gjøremål. 
 

       
 

 
Arbeidet har stått litt på vent. Folk er opptatt på åkeren og har liten tid til å samles. Hele teamet er 
heller ikke på plass. Senegal har nå innført visumplikt. Det medfører at våre pass må sendes til 
ambassaden i Nederland. Haaland sine pass ble liggende i tollen i over 30 dager. Turen som 
skulle gå til Dakar, via Danmark, gikk ikke helt etter planen. De ble sittende "visumfast" i Danmark 
i nesten to uker. Endelig har de landet i Dakar. Det skal bli godt å se dem igjen. Hilde og Alf 
Halvorsen kommer også hit til Senegal for å være her denne vinteren. Det er ikke trygt nok å reise 
til deres område i Mali. Vi gleder oss. De har mye erfaring og kunnskap som teamet her kan nyte 
godt av. Det skal bli godt å komme i gang med bibelgrupper, pustemaske- kurs, leseopplæring for 
kvinner og videre planlegging av prosjektet "trygg barndom" m.m. 
 
I slutten av september får vi besøk av et team fra Misjon Afrika. De vurderer å sende misjonærer 
hit fra Kamerun. Normisjon har god erfaring med et slikt samarbeid i Mali. De er hjertelig 
velkommen. Nær grensa mot Mali ligger det 40 små og store malinke-landsbyer. Vi har bare 
opprettet kontakt med en av dem. Nå i høst vil vi legge en strategi for videre arbeid i dette 
området. 
  

Vi er takknemlige for at dere ønsker å høre om hverdagen vår i Senegal. Det gjør godt å dele våre 
opplever av oppturer og nedturer. Takk til dere som ber og husker på oss. 
 
Bønnenettverket for pionerarbeidet i Senegal er en lukket gruppe på Facebook. Der kan du be om 

å bli invitert inn dersom du ønsker ukentlige oppdateringer. 

Gavekonto: 1503 02 13537 merk gaven med: Senegal.  

Hilsen fra Liv og Håkon 
 


