
Asunción, Paraguay 4. August 2007. 
 

Kjære Misjonsvenner!          GUDS FRED OG VELSIGNELSE! 
 
Vi har virkelig vinter i Paraguay, en vedvarende kulde 
som vi ikke har hatt maken til på mange år!  Men 
takk til Gud; vi har hverken jordskjelv eller 
oversvømmelser, så vi må bare være takknemlige.  
Men gatebarna lider! 
 
Vi har hatt en gruppe indianere som slo seg ned i 
protest i en bypark.  De ber om jord.  Salem kirken 
like ved benyttet anledningen å gi dem Guds Ord.  
Sender med 3 bilder fra dette. 
Forleden falt det i min lodd å overrekke en takk 
skrevet til enken etter Palella, han som lærte meg 
spansk I 1970. Han døde for et par år siden, og 
hennes kone bor nå i USA, men kom hit i anledning 
av at hennes barnebarn ble innsatt som pastor i en 
Baptistkirke.  For en tid tilbake ble kona til dette 
barnebarnet ogsaa innsatt som pastor.  Det falt i min 
lodd å be for henne ved den anledningen; dette fordi 
jeg er med i Pastorringen.  Sender med 3 bilder, av 
enken og hennes barnebarn, som begge talte til oss.  
Tenk denne Palella og hans kone har vært virkelig 
fine misjonerer! 
 
Etter Barnemøtene Mercedes og jeg hadde her i 
Lambaré under FESTIVAL ESPERANZA v/Franklin 
Graham vokste lengselen etter å få en utpost til 
Filadelfia også her.  For to måneder siden, måtte jeg 
ta en rask avgjørelse for ikke å miste den tomta vi 
hadde i tankene, der vi hadde hatt Barnemøtene.  Vi 
fikk tomta ved å betale 15. 000.000 guaranies 
kontant, og så 5. 000.000 å betale kvartalsvis fra 
september.  I alt koster tomta 40. 000.000 
guaranies.  I kroner vil dette bli etter dagens 
kurs; 46.572,-.  Dette er nesten samme beløpet som 
jeg fikk etter Basaren i Skudeneshavn (45.000,- 
kroner) 
 
Jeg har betalt allerede 10. 000.000 gs. til, altså 
innbetalt 25.000.000 gs., så jeg tror det skal gå bra.  
Av Basarpengene var alt brukt noe til andre ting, f. 
eks. Skoleuniformer til 70 barn.  De kostet 3. 500.000 
guaranies. 
 
Pastor Bengt Axell får støtte til grovbygget for 2 
kirker pr år.  Da jeg hadde grønt lys for tomt, spurte 



jeg ha nom jeg kunne komme med på lista hans.  Ja, 
men det vil ta et par år minst, for det er mange på 
lista.  Sett meg på likevel sa jeg.  Og så har det skjedd 
et mirakel, som dere vil se av bildene, er taket på 
plass, farlige trær hugget ned.  I dag er det gravet ut 
til grunnmur, som mandag vil fylles med stein, og 
murstein kommer også mandag, så det blir omsider 
vegger.  Så er vi spente på hva som vil stå igjen etter 
Bengts innsats.  Det må vi så ta på dugnad. 
 
Jeg har ønske om en spisesal bak med kjøkken, så vi 
kan få ta oss av fattige barn.  Har sendt inn søknad; 
det kommer nemlig noe hjelp fra Canada til 
sosialhjelp, men behovet er stort, så dere forstår jeg 
er takknemlig for all støtte! 
 
Barnas dag er 16. august, så hvert fall lørdagen 
etterpå vil vi ha et stort Barnemøte på tomta.  Jeg er 
nemlig opptatt fra 13 – 16. august for et kurs i 
maestría (Misjon). 
 
Nylig var vi samlet til vårt årlige treff for Pastorer o.a. 
Forkynnere fra hele landet i byen Itacurubi.  Det var 
veldig alvorlig. Temaet var en synd som man tar for lett som man kan kalle ÅNDELIG STOLTHET. 
 Og det ble lagt klart fram at uten BØNN går det ikke.  Og at vi forkynnere ikke kan lede folk 
lenger enn vi selv er kommet. To søstre bad for alle pastorenes hustruer.  Det ble til uendelig stor 
hjelp. 
 
Jeg har hatt mye trøbbel med min PC i det siste.  Nå er hard disken skiftet ut, og jeg har Windows 
2007 profesjonell, så det er noe nytt å lære. Den 14. og 15. august har vi 24 timers kontinuerlig 
bønn for Paraguay; Husk på oss! 
 
 
Hjertelig hilsen 
 
Kjellaug Palma Sjølund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kjære Misjonsvenner,  

 

Vi sørger ikke som dem som ikke har håp! 
  
Som mange alt vet, har jeg vært en måned i Norge 
p.g.a. min mors bortgang, Takk for all deltagelse i 
sorgen!  Og for beløpet til Misjonsarbeidet som jeg 
mottok!  Jeg kom tilbake lørdag, 8 september  Det 
var forsinkelse med flyavgang fra Haugesund, og 
dette førte til at jeg ikke rakk det oppsatte flyet til 
London  Derfor ble jeg i London til neste kveld, fordi 
flyet der alt hadde tatt av til San Pablo,  Bagasjen 
kom først, en koffert søndag ettermiddag og den 
andre tirsdag ettermiddag,  Men de kom fram! 
 
Vi har hatt storbrann i Paraguay. Det var så mye røyk 
at mandag kunne ingen fly lande i Asunción, men de 
kunne gå ned i Ciudad del Este.  Jeg kom fram før 
røyken nådde Asunción. Vi fikk kraftig regn med hagl 
natt til lørdag, så nå er kanskje den største faren 
over.  Det skulle i dag komme et stort fly med vann 
fra Russland? 
 
Møtekampanjen i Lambaré er utsatt pga at vi ikke 
har fått tak i eieren av tomtene der vi skulle sette 
opp den store plattformen. I mellomtiden får vi fylt 
opp masse der vi siden skal legge gulv i den 
påbegynte kirken. 
 
Fra onsdag til i går lørdag var jeg innbudt til et 
Seminar for å kunne hjelpe i traumatiske situasjoner, 
spesielt for å hjelpe barn (Seminario de Consejería en 
Situaciones de Trauma) Her var det samlet 
advokater, politifolk, ja folk fra forskjellige kategorier 
som arbeider med barn.  Det var meget lærerikt, og 
jeg har flere adresser der vi kan få mer hjelp; www 
leadershipcouncil.org, (Jeg får ikke med punktum i 
dag) 
Det var førstedamen i Paraguay som arrangerte 
dette rett i (La Intendencia de la Policia Nacional), 
Vi trenger denne kunnskapen når vi skal arbeide med 
gatebarn, Vi har jo søkt om hjelp for bespisning og 
hjelp for disse, så derfor må vi istandsettes for 
oppgaven, 
Ja, så ligger det en ny uke foran oss med masse forskjellige gjøremål. Vi har hatt det skrekkelig 
varmt, men etter regnet har vi det nå bedre! Ja, så arbeider vi for folks frelse, Det er det viktigste 
av alt, Det var også forskjellige slags problemer å ta fatt i, Der vi arbeider med mennesker, er det 



alltid også problemer, men det er godt vi kan søke 
hjelp hos Herren, og legge alt fremfor Ham i bønn, 
Vi har hatt noen herlige bønnesamvær på forskjellige 
steder, og venter så på stor seier i Jesu Navn! 
  
Hjertelig hilsen 
Kjellaug Palma 
  
 
Sender med noen bilder, og ber dere be inderlig for 
far, Han har i etterkant hatt en hjerneblødning som 
gjør at han ikke kan ha ene øyelokket åpent, og det 
er også oppdaget en tumor som kanskje er årsaken, Den er nå til undersøkelse! Be inderlig for 
Ham!  Her i Paraguay ber vi for Ham også! 
 
 
 


