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Daghjemmet i Pedro Juan Caballero 

Arbeidsmiljøet på Daghjemmet er veldig bra dette skoleåret. Flere 

arbeidere sier at de gleder seg til neste arbeidsdag og det betyr at de gjør 

en god jobb for barna. 

Alfredo forteller oss at hjelperen til førskoleklassen er en frivillig jente 

som heter Camilla (på bilde til venstre), denne jenta var en av elevene på 

skolen på Daghjemmet hvor hun gikk til og med 6. klasse og nå har hun 

tilbudt seg som frivillig medhjelper på den skolen hun før gikk på selv. Det 

er meget flott og hun utfører sin jobb utmerket sier de ansatte. Hun er fra 

bydelen San Ramón som Daghjemmet ligger i.  Hun arbeider med oss om 

formiddagen på skolen og studerer på ettermiddagen. Livet på 

Daghjemmet har gitt henne noe hun har tatt med seg videre. 

Vitnesbyrd 
Jeg, Alfredo, sender deg vitnesbyrdet fra broder Eligio Groessinger (Noli som han kalles) og fra hans 

sønn Samuel. Denne mannen før han ble kjent med Kristus var veldig katolsk og dyrket bilder. Han 

hadde et bilde av Maria hjemme og han tente lys for henne hver dag og andre bilder hadde han i sitt 

verksted hvor han reparerte biler. 

En dag når han tente lys ved sitt bilde kom hans sønn Samuel som var 5 år og han sa at på Daghjem-

met underviste tante Mirian at en ikke måtte be til bilder 

(fordi Gud likte ikke det). Hans far neglisjerte det og 

fortsatte å be. Da Samuel kom nærmere han i dag og 

underviste han om det han hadde lært på Daghjemmet av 

tante Mirian. Han begynte å si han at bildene har munn, 

men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har 

ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. 

Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke, de har 

ingen røst i sin strupe. Sal 115:4-8. 

Faren sa ingen ting, men den Hellige Ånd begynte å arbeide 

i hans indre og han begynte å tenke over hver dag det som 

sønnen Samuel hadde sagt og etter hvert forstod han at 

sønnen hans hadde et poeng. Faren fjernet fra sitt hjem og 

fra sitt verksted alle bildene som han hadde og overgav sitt 

liv til Jesus og lot seg døpe. Takk til Gud at Den Hellige Ånd 

fullførte verket. 

Nå er Samuel trommeslager i menigheten, hans far er tjener, de er veldig brennende for Herren. 

Broder Noli og konen har 4 sønner, tre av dem er på Herrens vei i dag og tjenestegjør i menigheten. 

Samuel ved trommene, en annen heter Elias og spiller bass. Daniel er gift og leder ungdomsarbeidet. 

Det mangler en sønn, men vi tror at han skal komme snart å bli en kristen. 

Det finnes andre fra Daghjemmet som tjenestegjør i andre menigheter. 



Attentat i Pedro Juan Caballero 
Onsdag 15. juni kl 18:30 var det et attentat her i byen, noe som aldri skjer i Paraguay, hvor de drap en 

forretningsmann med svært kraftig våpen (krigsvåpen for å skyte ned fly), selv om bilen var pansret 

trengte kulen gjennom og mannen døde momentant. Denne herren var en forretningsmann og hadde 

biler med sikkerhetsvakter bak seg hvor personene også ble drept. Det var mye skyting i byen på denne 

tiden. Studenter på en skole i nærheten kastet seg alle ned på gulvet.  

Da de satte fyr på bygningen til forretningsmannen og neste dag gikk inn i en annen forretning til den 

samme mannen med svært kraftig våpen og ødela alt som forretningsmannen hadde. Mannen hadde 

mange forretninger og mange ansatte. Nå er alle forretningene stengt som den drepte mannen hadde 

fordi det er ingen sikkerhet lenger. Ingen ønsker å jobbe lenger i dette firmaet av frykt og mange 

personer er derfor uten arbeid. Søndag 19. juni, 4 dager etterpå, kom det et nytt angrep hvor 3 

personer omkom og mange flere drapstrusler framsatt. Folk i byen er veldig skremt nå.  

Nå er byen PJC full av politi og militære for å overvåke byen. På den brasilianske siden er det fullt av 

brasilianske militære styrker som kontrollerer inn- og ut-strømmen av folk mellom byene som har 

smeltet sammen. 

Av denne grunn kommer ikke turistene fra Brasil og det fører til stor arbeidsledighet i PJC. Vi ber for 

byen PJC og som aldri før trenger vi deres bønner. Vi vet at bak alt dette er det narkotikasmuglere som 

brukes av den onde. 

En dag samlet folket seg og gikk tog i byen med både det paraguayske og brasilianske flagget. De ønsker 

at situasjonen skal normalisere seg og får kjenne tryggheten igjen i byen. 

 

Takk for at dere støtter dette folket og disse barna. Det er ustabilitet i byen og de trenger vår forbønn. 

Slike uroligheter skaper utrygghet og store økonomiske problemer i denne byen. 

Jørgen Cloumann 

Koordinator for Daghjemmet i Norge. 


