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Årsrapporten arbeidet i Paraguay 2006 
 
Vi har lagt bak oss et arbeidsintensiv år i Paraguay. Heldigvis har vi fått være friske.  
 
I januar startet vi opp med seminarene i to indianerkolonier, Paso Cadena og Fortuna, med til 
sammen ca 100 deltakere.  Disse kommer både fra menigheten, skolen og kolloniene. Det er 
Eriberto Vazquez Benitez og Rudolf som underviser, i tillegg til folk fra koloniene, og 
utenfra.  Det undervises i organisasjonsutvikling, økonomi og andre relevante tema. Det er to 
seminarer hver måned.  
 
Når vi er i Paso Cadena, har vi klinikken  åpen, og det er alltid mange som søker hjelp. I 
tillegg kommer mange og ber om økonomisk hjelp. Dessverre så er økonomien blant 
indianerne svært dårlig, og mange strever med å få nok til livsopphold.  
 
Fortuna ligger bare 7 km fra byen Curuguaty, så de har bedre tilgang på helsestell.  Men vi 
har gitt medisiner til mer avsidsliggende steder.  
 
Da vi kom til Paraguay, var indianerkirken  inne i en stor krise. Mye tid har gått til å hjelpe 
lederne til å innse hvor det gikk feil, og hvordan fortsette.  
I juni hadde vi besøk av Aashild og Jørgen Cloumann, og vi hadde stor hjelp av Jørgen i 
denne saken.  Vi ba daværende pastor i Fortuna om å trekke seg.  Etter en tid klarte de å samle 
seg om en ny pastor, samtidig som uheldige forhold ble ordnet opp.  Dette har resultert i at 
menigheten har kommet inn i en god periode, noe vi er svært takknemlig for.  
I 2006 er 20 personer døpt.  Det er innsatt pastorer og andre ledere på mange av utpostene.  
Rudolf blir alltid bedt om å preke når vi er rundt omkring, både i paraguayer- og 
indianermenigheter.   
 
Den 27.  april ble vi av PYM  bedt om å ta over ansvaret for både bygg og studenter.  Lokal 
prosjektleder hadde dessverre rotet mye, og måtte slutte.  Skolebygget hadde stått stille i 
nesten ett år.   
I juni startet ferdigstillelsen av 1.  byggetrinn, og i desember startet 2.  byggetrinn.   
 
Ettersom indianerkoloniene ligger spredt omkring, har dette medført til lange reiser, hele 27 
000 km på ett år.  
 
Økonomien i Den Videregående Skolen (Colegio) ble etter hvert et stort problem.  Det 
resulterte i mange ”hjelp-oss-brev”, og vi har møtt en utrolig respons, slik at vi kom så 
noenlunde i mål.  
 
Resultatet ser slik ut: 
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Årsrapport 2006 til FU / side 2 av 2 

 

Norad-prosjekt (seminarer, bygg og studenter) Paso og Fortuna området 406 054 kr 
Drift (inkludert div øremerkede midler) – Paso og Fortuna området 129 523 kr 
Den videregående skole (fra april) – Paso Cadena 106 530 kr 

 
Vi er takknemlig for at vi kan være i denne tjeneste, og er meget takknemlig for all støtte fra 
PYM v/ Eli og Sigve, FU v/ Jørgen, Betania, Larvik, støttemenigheter og enkeltpersoner.  
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 


