
Følgende brev er sendt den 6. februar 2012 til et større antall pinsemenigheter i Norge:

Kjære venner!!

Landutvalget for Paraguay 1) var samlet den 28. januar, og behandlet diverse søknader fra 
Paraguay. Det gjelder i denne omgangen tre menighetsrettete prosjekter:

1. Tak over utvidet kirke i Chore -  kr 45.000. Dette er en forsamlig i god vekst, men med 
dårlig økonomi. Allikevel har de klart å sette opp veggene, men mangler midler til taket. Du 
kan lese mer HER: http://www.pymisjon.com/2012-01-01-soknad%20fra%20chore%20-
%20Skretting.pdf

2. Undertak i nytt kirkebygg i Ypacarai - kr 93.151. Dette er hovedmenigheten. Lokalet fra 
1969 er revet, og et nytt bygg erunder oppføring. Man har arbeidet i flere år, og det gjenstår 
mye enda. Du kan lese HER: http://www.pymisjon.com/2011-12-IGLESIA
%20FILADELFIA%20DE%20YPACARAI-soknad.pdf

3. Støtte til unge indianerledere på Bibelskole: Dette koster kr 1300 pr mnd., totalt kr 
11.700 pr år.  Skolen varer i 9 mnd., og vi anser dette for et svært viktig tiltak for å sikre 
ledere i indianerkirken i Paraguay. Kirken er liten og svak, og trenger i aller høyeste grad 
ledere som kjenner Bibelen. Pr januar har vi støtte til 6 personer, men vi ville hatt mellom 10 
og 15 stykker på dette kurset. Her kan du se litt fra Bibelskolen: 
http://www.pymisjon.com/Guarani/ITF/itf_bibelskolen.htm  

Hvis det fins mulighet til støtte til disse prosjekter, ville det ha vært svært bra for arbeidet i 
Paraguay. 

Konto er: 

Prosjekt Paraguay: 1140.20.61512
På forhånd takk for velvillig behandling!!

Med vennlig hilsen

 

Rudolf Leif Larsen                                                      Inger Olsson

Leder for Landutvalget for Paraguay              Nestleder i Landutvalget for Paraguay

1) Landutvalget for Paraguay (kalt LUPY) er endel av PYM, og dette har et spesielt ansvar for 
arbeidet i Paraguay. Medlemmer er representanter fra menigheter som har et engasjement i landet. 
LUPY har 3 - 4 møter pr. år. 

Regions-sekretær er Jørgen Cloumann

Du kan lese mer her om PYM og Landutvalg: http://pym.no/sider/tekst.asp?side=701 
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