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Kjære alle dere            

«Det er ei lita dyrevise som du nå skal høre, om dyrene i Afrika og alt de har å 

gjøre…» 

Det er stor aktivitet i huset. Jeg slipper å føle meg ensom 

dersom jeg er alene hjemme. Mens jeg sitter å skriver, 

fyker det en firfisle opp veggen og inn i et hull i taket. Den 

har levd godt på fluer, mygg og annet småkryp, for den er 

stor og feit. Snart ser jeg en til. Den forsvinner bak skapet 

i stua. De er harmløse og jeg får vende meg til at de bor 

her. Termittene har mye å gjøre. De har spist opp mye av 

treverket rundt myggnettingen på verandaen, se bilde.  

Det farligste dyret i Afrika er myggen. Den jobber flittig om 

dagene. Det har regnet mye i år, og malariamygg er det 

mange av. Det kommer folk til oss med resepter på 

medisiner hver dag. Vi hjelper så godt vi kan.  

Noen av dere har lest at jeg har fått meg ei datter på 8 år. 

Jeg spøkte litt med en av nattevaktene våre. Siden jeg bare 

har to sønner, foreslo jeg at han gav meg en av sine døtre. 

Han tok meg på ordet og kom med minstejenta  samme 

kveld. Jeg kunne ikke ta tilbake det jeg hadde sagt, så jeg sa 

hun kunne sove hjemme og komme neste morgen kl.09.00. 

Tror vi var like spent begge to. Hun kom i den fineste kjolen 

hun hadde. Vi gikk på markedet sammen og hun hjelp meg 

med å kjøpe poteter, mel og sitroner. Jeg gav henne 200 fcfa 

for jobben. Det tilsvarer 3 kroner. Jeg sendte henne hjem og 

sa hun kunne komme tilbake en annen dag. Siden da har vi 

vært på markedet sammen flere ganger. Vi har kjøpt 

skolesekk og kladdebøker. Da gikk hun kry og glad hjem 

igjen. Hun og noen yngre brødre har vært på verandaen vår 

og tegnet. Foreldrene er ikke kristne, men vil gjerne at hun er 

med meg i kirka om søndagene. 

I går kom jenta mi og faren hennes på besøk. Hun var glovarm og hadde kastet opp 

flere ganger i løpet av natten. De trengte penger til malariamedisiner. Nå ligger hun 

under et teppe på sofaen min og sover. Der er det sikkert deilig å ligge. Det er  regn 

og ruskevær ute og bare litt over 20 grader. Når sola skinner, ligger temperaturen på 

rundt 35 grader. 

 Etter 3 år med tørke og lite mat, ser det ut til at årets avlinger blir 

gode. 

Hilsen står stor og fin med fulle aks. I tillegg dyrker folk peanøtter, 

mais, bønner og ris. 

 

 

 



Vi har planlagt å ta oss en tur til Oussoubidiagna i lengre tid, men veiene er dårlige 

og gjørmete. En tur som vanligvis tar 3 timer, kan ta et døgn dersom vi setter oss fast 

i søla. Det er best å vente. 

For ca. en uke siden, hadde vi lederopplæringskurs i Den evangelisk-lutherske kirka i 

Mali. (EELM). Et team på 3 personer knyttet til Normisjon i Norge, kom på besøk 

sammen med Therese Glendrange, direktør på feltet, bosatt i Bamako. De samlet ca. 

70 kristne, fra flere små menigheter, til undervisning, refleksjon og inspirasjon 

Vi var 7 norske her på en gang, omtrent som i «gamle dager». Stor stas. 

Karen og jeg selger bøker på kasonke. Det er 

inspirerende. Vi har stort utvalg av kristen litteratur, 

bøker om jordbruk, helse og ernæring. Et Ny- 

testamente koster 7 kroner. De andre bøkene koster 

1 krone og 50 øre. Selv her er det billig, men det er 

viktig for oss at alle har mulighet til å kjøpe bøkene 

våre. Godt voksne folk kan ikke lese og skrive, men 

blant de litt yngre, er det mange som har knekt 

lesekoden. Boktralla åpner for mange fine samtaler.  

Vi trives og har det godt. Det kjennes meningsfylt å 

være her. Språket kommer mer og mer. Det er gøy å 

gå rundt i landsbyen og hilse på folk. Noen 

misforståelser må man jo regne med. Jeg fortalte for 

eksempel til ei dame at jeg hadde 22 barn. (Det er 

alderen til Audun). I går sa jeg at jeg hadde gått på skole i 80 år...(noen lærer seinere 

enn andre). Jeg gleder meg til regntiden er over og kvinnene i kirka begynner å 

samles igjen. Håper på et godt samarbeid.  

Da jeg kom fra Norge, hadde jeg kofferten full av babytøy. Mye av det er strikket i ull 

av flittige damer som jeg har kommet i kontakt med via Facebook. Rundt juletider kan 

det være kaldt om natta, spesielt i Oussoubidiagna og Goundara. Da er det godt å ha 

små ullplagg og pledd til å pakke seg inn i. Mange av klærne vil bli delt ut på 

sykestua i Touba. Der har Normisjon hatt et helseprosjekt og Karen har et godt 

samarbeid med sykepleieren. 

Håkon har, som tidligere nevnt,  nok å gjøre på tomta her. 

Vasker som lekker, hull i myggnettingen og et håpløst 

elektrisk anlegg krever tålmodighet og godt håndlag.  

Mange av dere vet at Normisjon sentralt er i en vanskelig 

økonomisk situasjon. Vi har stor tro på det vi holder på med 

og takker for all omsorg og forbønn. Dersom noen ønsker å 

gi penger,  kan dere benytte Normisjons kontonummer : 

1503. 02. 13537 og merke gaven med «Arbeid i Mali».  

 

Med vennlig hilsen Håkon og Liv i Bafoulabe. 

 

 


