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I skrivende stund har Hilde jentegruppe på 
verandaen vår. Etter sang og bibeltekst skal 
de i kveld lære å lage pannekaker. Det har 
nemlig gått opp for oss at det er altfor lite 

aktivitet for 
de kristne 
ungdommene 
i landsbyen 
vår. Mange av 
dem er flinke 
til å synge, så 
vi håper at de 

etterhvert kan danne et ungdomskor 
sammen. De to siste 
søndagsgudstjenestene har noen av dem 
gitt oss en forsmak på et kommende kor. 
 
Et av høydepunktene denne måneden er 
ankomsten av en kamerunesisk misjonær. 
Emmanuel er her alene disse dagene, men 
kommer tilbake sammen med kone og tre 
barn i januar. Vi har brukt en del tid på å 
sette i stand en tom misjonærbolig til 
familien fra Kamerun. Deres ankomst er 
svar på bønn. Emmanuel er utdannet 
pastor og glad i musikk. Det passer ekstra 
godt i den situasjonen vi har i 
menighetsarbeidet her. 
 
Våre to viktigste medarbeidere, Sekou og 
Bamba, 
ble begge 
operert på 
sykehuset 
i dag, - den 
ene for 
brokk og 
den andre 
for stær. 

Det ser ut til å ha gått bra. Vi ber om at de 
må bli raskt restituert, for de er sentrale i 
evangeliseringsarbeidet. 
 
Det viktigste bønneemnet i Mali er den 
politiske situasjonen. Terrortrusselen 
vokser, internflyktningene blir flere og 
tilliten til myndighetene blir mindre grunnet 
korrupsjon og konspirasjonsteorier. 
 
I fjor fortalte vi om en gammel mann i en 
landsby. Han visste at vi kom for å forkynne 
evangeliet fordi han så det i en drøm natten 
før. I den landsbyen har vi vært to ganger 
denne måneden og forkynt evangeliet. Vår 
oppgave er å forkynne og undervise uten 
falske anstøt. Så rører Gud ved hjertene, og 
fremtiden vil vise hvem som åpner seg for 
evangeliet. Vi gleder oss over å kunne tjene 
i et forholdsvis åpent område i dette 
muslimske landet. 
 

 
 
 
Med ønske om en adventstid rik på sann 
forventning til Gud. 

 

              Hilsen Hilde og Alf  
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