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Behov
Latin-Amerika er fremdeles et fattig kontinent, og i
mange land er det stor
åpenhet for evangeliet.
Katolisismen har et dominerende grep,
men mange pinseretninger har stor
framgang. Skolegang er grunnlaget for
framtiden og muligheter for fremtidige
ledere i menighetene.
I LATIN-AMERIKA VIL VI LØFTE
FRAM FØLGENDE BEHOV:

• Misjonærer som opplever Guds kall i
sitt hjerte. Samarbeid med nasjonale ledere er viktig og en betingelse.
• Støtte til nasjonale evangelister/bibellærere blant indianerne. Det er store avstander, små flokker og liten bibelkunnskap.
• Barnearbeidere, og organisator i drifting av fadderordning i La Paz.
Kontaktperson er Eva Adolfsen.
• Støtte til utbedring av menighetshus.
Indianerne i Nord-Argentina ber om
støtte til utskifting av 5 tak på utpostkirker. Hvert tak koster ca 12 000 NOK.
• Internatet i Riberalta, Bolivia går for
halv maskin. Manko av penger er hovedgrunnen. Her får foreldreløse barn
bo mens de går på skole. 20 000 NOK
per år ville fordoble kapasiteten.
• Utdanningsstøtte til barn i Bolivia og
Peru. Dette omfatter også barn/ungdom
med bakgrunn fra pastor- og menighetsfamilier. De har ønske om å ta utdanning, men på grunn av økonomi
klarer de ikke dette.
Hvor det ikke er oppført noen kontaktperson, kan du få mer informasjon ved
å henvende deg til Jørgen Cloumann:
35 02 06 09 eller jorgen@cloumann.no

JØRGEN
CLOUMANN
feltsekretær
Latin-Amerika

Paraguay i ånd
Ikke noe annet land i
Sør-Amerika har hatt
så mange norske pinsemisjonærer. Likevel
har landet ikke opplevd en landsomfattende vekkelsestid.

slutten av 90-tallet ble dette menighetsarbeidet delt i menighetene
Filadelfia 420, mestisbefolkningen,
og Filadelfia Indigena, blant indianerne. Dette skillet ble foretatt for å
ivareta de kulturelle forskjellene. Det
har vært svært vanskelig å fostre menighetsledere blant indianerne. Dette
må sees i sammenheng med folkets
manglende mulighet til utdannelse
og at de er et nomadefolk.
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FORNYELSE BLANT MESTISENE

dag har Paraguay evangeliske
kristne helt opp i presidentpalasset, menigheter ut fra norsk misjon opplever en sterk tid.
Mestiser og indianere er to befolkningsgrupper i Paraguay.
Mestisene er et blandingsfolk av
paraguayere og europeere og utgjør
hoveddelen av landets innbyggere i
dag. I noen sammenhenger blir de
kalt de «hvite». Indianerne er en minoritetsgruppe og representerer urbefolkningen. Indianerne har bodd i
skogene og levd til dels som nomader. Da våre misjonærer kom til landet på 50-tallet, hadde indianerne
ingen rettigheter. De var ikke engang
registrert i manntallet.
Norsk pinsemisjon har jobbet
både blant mestiser og indianere. På
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Hovedmenigheten for Filadelfia
420 ligger i Ypacarai, med mange
menigheter spredt rundt i landet. De
hadde et menighetslokale som kun

rommet om lag 60 møtebesøkende. I
2006 hadde de flyttet ut under et
overbygg. Det var verken vegger eller
gulv. Her samlet de fra 200 til 250
mennesker.
Bare noen kilometer før vi kommer til indianerkolonien Paso
Cadena, hvor norsk misjon startet
arbeidet i 1958, kjører vi gjennom
Itakyry, en liten landsby. I -97 startet
daværende misjonærer, Gunvor og
Ingvald Skretting sammen med de
nasjonale et evangelisk arbeid i denne byen. Det var da liten eller ingen
evangelisk virksomhet på stedet. De
fikk kjøpt et hus midt i byen, som ble
ombygd til menighetslokale. En na-

GJESTFRITT: Et helt vanlig hus, med uvanlig gjestfrie beboere. De har tatt imot
hele bibelklasser.

Behov for unge akademikere
Er det bruk for misjonærer i Paraguay?
Ja, særlig blant unge
mennesker som kan
undervise, sier misjonær Rudolf Leif
Larsen som nylig kom
hjem fra nok et opphold i landet.
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isjonen i Paraguay har i
hovedsak blitt bygget
gjennom arbeid blant in-

dianere og andre fattige. Med tanke
på at over halvparten av befolkningen i landet er under tretti år, er det
stort behov for misjonærer som kan
nå de unge.
– Vi behøver utdannet ungdom
som kan vinne den neste generasjonen i Paraguay, sier Larsen.
Inngangsporten kan være å undervise landets ungdommer i fag som
engelsk og andre akademiske fag.
Det er stort behov ved videregående
skoler. Blant annet har misjonen
startet to videregående skoler blant
indianerne.
– Ved universitetene og høyskolene er det mange steder mangel på
lærere som kan akademiske fag.
Gjennom undervisning og kontakt

med den yngre generasjonen, kan de
også vinnes for Jesus, utfordrer
Rudolf Leif Larsen.

AKADEMIKERMANGEL: Det er behov

for norsk ungdommer som kan gå inn i
læresteder i Paraguay.

