
Informasjonsbrev 03-2019 
Siden siste informasjonsbrev i slutten av september har jeg ikke hørt mer om helsetilstanden til Mirian. 

Jeg regner med at prøvene hun har tatt ikke har avdekket alvorlige ting og at behandlingen hun har fått 

virker. Som jeg ved flere anledninger har sagt i brev, er det viktig at Mirian kan fungere i denne tjenesten. 

Hun er en krumtapp og et drivjern som vi har bruk for. 

I siste informasjonsbrev fortalte jeg også at avgifter for å ha barna på daghjemmet skapte problemer for 

de fattigste. Etter at vi begynte med behovsprøvet avgift for å ha barna på daghjemmet, begynte straks 

14 nye barn (se informasjonsbrev 02-2019 om denne ordningen). Som en selvfølgelig konsekvens av 

denne ordningen, må Norge sende mer penger for å få dekket alle kostnadene. Når vi gikk inn for dette, 

tenkte vi at daghjemmet og menigheten ute er et viktig misjonsprosjekt og at Mirian og Alfredo er våre 

misjonærer. I tillegg gir vi arbeid til en del mennesker som ellers ville ha store problemer med å skaffe seg 

det mest nødvendige til livets opphold. 

Som vi alle må være klar over, er vekslingskursen veldig dårlig nå. Den norske kronen er svak, og det betyr 

at det skal flere kroner til for å drive daghjemmet med samme nødvendige arbeidsstokk som før. I tillegg 

får de mindre inn ute som også krever mer av oss. Disse ting gjør at jeg, fra misjonskontoen, har betalt ut 

463 000 kr i 2019 mot 410 000 kr i 2018. Beholdningen på kontoen har gått noe ned. Det var også svak 

kronekurs i 2018 så hovedårsaken er nok at tilskuddene fra foreldrene ute har minket. 

Flere av de faste giverne døde i år, noen har sluttet av andre grunner og pinsemisjonens barnehjelp måtte 

redusere støttebeløpet med 9 000 kr for 2020. Alt dette vil kreve mer av undertegnede om en skal få 

arbeidet videre. Jeg ønsker å berømme de små menighetene rundt om i Telemark og Buskerud som støtter 

med store beløp. Takker menigheten i Elverum for en trofast og betydelig støtte. Zion, Vanse er 

hovedmenigheten for dette misjonsarbeidet fremdeles. En stor takk for det engasjementet som dem 

viser. Takke alle trofaste faddere som ikke blir trette. Må Jesus virkelig velsigne dere alle. 

Brev fra Alfredo:  

«Herfra sender jeg deg et bilde av et 

jentebarn. 

Noen venner fra brasilianerne kom for å 

besøke daghjemmet, de gav klær, mat, 

fotballer, mange spill og spilte teater for 

barna. 

Mannen som talte til barna, sa plutselig: 

Hvis noen har en pappa med laster og at det 

fins mye krangling hjemme da vil vi be for 

deres fedre. Et av barna løftet sine hender 

(som en ser på bildet) for å be for sine 

foreldre. Hun heter Valentina. Hun bor med 

sin pappa. Moren er hos en annen mann. Moren liker å feste og drikke alkohol. Faren var hekta på stoff, 

men ikke nå lenger – han ble fri.» 

Informasjon utenfra: Byen, Pedro Juan Caballero, feirer hvert år sin fødselsdag. Da er kommunens ledere 

samlet, og mange institusjoner går i prosesjon for å ære og jubilere for byen de bor i. På den dagen er 

også daghjemmet og skolen med og setter pris på lokalsamfunnet sitt. Neste side viser bilde fra denne 

feiringen. 

GOD JUL og Godt Nyttår til dere alle. 

Mvh Jørgen Cloumann 



 

Her står: Privat grunnskole. «Py’a Porã Renda». 

Motto: «Jesus elsker oss”. Filadelfia 

Her ser dere prosesjonen med det 

norske flagget. 

En lastebil følger dem i toget. 

Ledere Noen av barna 


