
     M2 | mai 2013

M2 AKSJONEN INNSAMLINGSAKSJONENLINNGSA INNS INNS INNS INNSAMLINGSAKSJONEN INNSAMLINGSAKSJONENAMLINGSAKSJONENAMLINGSAKSJONENLINNGSAAKSJONEAKSKSJSJONENN

D
et er stille i Atyrá. Gatene Gatetene 

ligger tomme i landsbyen som andsbyenbyen som 

er velsignet fri for gjennomor gjennnnom-

gangstra�kk. Bygningene er gningegene er 

vennlig innpakket i nattemørket som ørket t som 

omgir dem. Den eneste lyden som trefden som som tref-efef

fer trommehinnen er spillet fra sirist fra sisiris-

sene. Og det er denne lyden som sender n som m sender 

Eldbjørg og Vidar Børjesson rett tilbake n retttt tilbake 

til 80-tallet. 

80-tallet

– Det var her, akkurat i denne landsenne lanands-

byen i Paraguay, at vi �kk hjertene tent 

for misjon, forklarer Eldbjørg. 

Den gangen var hun og mannen, 

Vidar Børjesson, internatforeldre for 

elevene ved den norske skolen i Para-

guay. Siden den gangen har de vært 

engasjert i misjon på ulike måter, seks 

av årene som lærere ved Hedmarktop-

pen folkehøyskole. Her registrerte de et 

gap mellom misjonsinteresse og utreise. 

– Hvert år reiste vi med elever på 

skoletur til Afrika, Asia, eller Sør-Ame-

rika. Mange av elevene �kk smaken på 

En verden 
av muligheter

Tekst: Rakel E. Berntzen og Kristin B. Karlsenntzen n og Kristin B. Karlsen
Foto: Privat

For å gjøre misjon mer tilgjengelig, tilbyr Global on n mer tilgjengelig, tilbyr Global 
Mission Camps misjonspraksis for alle typer miisjonspraksis for alle typer 
mennesker. – Her tenker vi ut av boksen om misjon, Her r tenker vi ut av boksen om misjon, 

sier initiativtakerne, Eldbjørg og Vidar Børjesson.ernee, Eldbjørg og Vidar Børjesson.

Her er alle muligheter åpne, 
og bare kreativiteten setter 
grenser. Alle er velkomne, 
enten som ungdomsarbeid, 
bibelskoleklasse, par eller 
enkeltperson. 
  – Vidar Børjesson

!
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misjonslivet og ønsket å reise ut igjen, 

men dessverre stopper det ofte der. 

Skrittet ut i videre misjon blir rett og 

slett for stort, sier Vidar.

Mulighetene

Og nettopp derfor startet ekteparet 

Global Mission Camps, som vil bestå 

av baser på ulike steder i verden hvor 

frivillige kan bo og hjelpe til i lokale 

prosjekter i kortere eller lengre perio-

der. Arbeidet er allerede i gang i tre byer 

i Paraguay, men nå har tiden kommet 

for å bygge opp hovedbasen for Sør-

Amerika i Atyrá. 

– Her er alle muligheter åpne, og 

bare kreativiteten setter grenser. Alle er 

velkomne, enten som ungdomsarbeid, 

bibelskoleklasse, par eller enkeltperson, 

forklarer Vidar. 

– Enten man ønsker å bidra med 

praktisk håndtverk eller kan tenke seg å 

holde kurs i engelsk; eller kanskje man 

vil tjene på team i den lokale menighe-

ten eller bare kjenne litt på hvordan det 

er å stå i misjon, så er man velkommen 

hit, fortsetter Eldbjørg. 

Dagslys

I dagslyset får Eldbjørg og Vidar øye på 

rehabiliteringssenteret og den norske 

skolen der de jobbet for 30 år siden, 

den gangen «misjonærbestanden» 

fremdeles var stor.

Eiendommen ligger vakkert til i 

landsbyens kjerne. Hagen er stor og fylt 

av planter. To store furuer har selskap 

av to enda større mangotrær. 

Sola stikker dem i nakken. De leg-

ger på mer solkrem, mens de venter på 

at Jorge Meza, pastoren i pinsemenig-

heten tvers over gata, skal bli klar for å 

vise dem rundt.

I mellomtiden forteller Vidar 

at han nettopp �kk et spørsmål fra 

lokale ledere som ga ham noe å tenke 

på: «Hvorfor ble dere borte? Nasjo-

nalisering, ja, men hvorfor ble dere 

FAKTA

! Global MisGlo -
sion Camps er sion C
startet av Eldstarte -
bjørg og Vidar bjørg 
Børjesson for Børjes
å tilrettelegge å tilrett
praksisplaspraksi -
ser for unge ser fo
mennesker mennes
som ønsker som øn
å prøve seg i å prøv
misjonsarbeid misjon
som volontører som vo
over kortere over k
eller lengre eller len
perioder.period
! Foreløpig Forelø
finnes Global finnes
Mission Camps Missio
her:
› Villa Rica Villa
› Pedro Juan Pedro 
CaballeroCaball
› Atyrá, hovedAtyrá, -
basen for Sør-basen 
AmerikaAmerik

Kontonummer

  

Visjonærene: Visjon Vidar og Eldbjørg i Villa Rica, Paraguay, 
februar februa .
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borte?» Han synes spørsmålet er godt. 

På mange måter mener han verden har 

blitt ei bygd. Og når verden forandres, 

bør også vi forandre vår tilnærming til 

misjon. 

– Det er ikke lenger vi og dem, det 

er oss nå. Vi er på samme plan. Vi deler 

visjoner og fellesskap. Vi er sammen om 

å bygge Guds rike, bare på forskjellige 

steder og måter, sier Vidar. 

Nasjonalisering er langt ifra eneste 

forklaring på nedgangen i antall utsen-

dinger. Det skorter også på rekrutterin-

gen, mener Børjesson.

– Jeg tror ikke det er vanskelig å 

skape et nytt «misjonsengasjement» i 

våre menigheter, men det må skje på 

en ny og annerledes måte som passer 

bedre inn i en ny og annerledes verden, 

sier han.

Med respekt for alle som har reist 

ut tidligere, tror han misjonærtittelen 

kan virke ekskluderende på noen. 

– Misjonsbefalingen gjelder alle 

kristne, uansett hvor man velger å 

bosette seg eller hva man er �ink til. 

Derfor må vi tenke mindre stereotypt 

om misjon, sier Vidar.

Det er det han vil prøve gjennom 

Global Mission Camps.

Det gode liv

En liten mann som smiler fra øre til øre 

kommer for å vise dem bygningen. Det 

er Jorge Meza. 

Pyms arbeid i Atyrá går helt tilbake 

til 1960-tallet. Her ble det bygget en 

klinikk som siden ble norsk skole for 

misjonærbarn, lokal bibelskole og til sist 

et rehabiliteringssenter. Den siste tiden 

har ikke bygget vært i bruk, og eiendom-

men er for stor til at de lokale menighe-

tene har mulighet til å holde den i stand.

Eldbjørg og Vidar blir ikke særlig 

imponert av det de ser på omvisningen, 

men de har ett fortrinn:

– Vi har sett eiendommen da den 

skinte som norsk skole for misjonær-

barn. Vi vet hvor vakker hagen egentlig 

kan være. Vi har sittet på terrassen om 

kveldene, og hørt froskene kvekke. Vi 

har sett ild�uene blinke i mørket, og 

nattsvermernes sjokk�yging rundt ute-

lampen. Vi vet at her kan man oppleve 

en bit av det gode liv, sier Eldbjørg.

Derfor har de nå inngått en leie-

kontrakt for de neste ti årene med den 

lokale menigheten om at de skal pusse 

opp bygget og bruke det som hovedbase 

for Global Mission Camps. Basen vil 

bestå av et internat og en egen leilig-

het som vil være tilgjengelig for en liten 

sum. Leieinntekten vil dekke vedlikehold 

av basen. 

– Her vil vi skreddersy opplegg som 

passer for gruppene som kommer. Flere 

støttespillere er involvert for å kunne 

bemanne hovedbasen gjennom det 

meste av året. Disse er også volontører 

med erfaring og kunnskap som supp-

lerer oss, forteller Eldbjørg. 

De første volontørene på basen 

var Dag Inge Sørdal og Valter Emil 

Sørdal, som har vært byggtekniske 

konsulenter og utført praktisk dug-

nadsarbeid. Luisa og Kjell Kvarstein 

og Lourdes og Lars Morgan Førland er 

også medarbeidere, med støtte fra sine 

menigheter. 

Tett samarbeid

For Eldbjørg og Vidar er det viktig at 

Global Mission Camps skjer i sam-

arbeid med lokale menigheter. Det var 

de nasjonale lederne i pinsebevegelsen 

i Paraguay som tok kontakt med dem 

og ønsket at de skulle starte dette 

arbeidet her. Og Rosalino Ferreira 

Vera, leder for Filadel amenighetene 

i Paraguay, har store forventninger til 

prosjektet:

– Vår visjon er å styrke menig-

hetene og utdanne ledere. Spesielt er 

dette viktig blant ungdommene, som 

jo er framtiden. Her trenger vi all den 

støtte og hjelp vi kan få. 

Evangelisering er et av våre sat-

singsområder, og her har vi mulighet 
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Hvorfor ble dere borte? 
Nasjonalisering, ja, men 
hvorfor ble dere borte?!

Frivillighet. Mange frivillige jobber for å få ferdig hovedbasen til Global 
Mission Camps i Atyrá, Paraguay. Allerede høsten  vil bygget stå klart 
til å ta imot alt fra enkeltpersoner til par, ungdomsgrupper, familier, team 
fra menigheter, skoler og turister.

Dugnad: Ute vokser søppelhaugen, inne blir det nytt 
og fint. Dugnadsinnsats fra rehabiliteringssenteret 
sparer oss for mange kroner. 

Lokale pas-
torer: Rita og 
Jorge Meza, 
pastorpar i 
Atyrá.

Nasjonale 
ledere: Cata-
rina, rektor 
ved en kristen 
grunnskole, og 
Ramon Estigar-
ribia, pastorpar 
i Ypacarai.

Typisk kjennetegn 
for Paraguay, 
rødjordsveien.
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til å arbeide sammen med våre søsken 
fra Norge, sier han om samarbeidet 
som ble enstemmig vedtatt på deres 
årsmøte.

Samlingssted

Misjonærspirene som reiser til hoved-
basen i Atyrá vil jobbe tett med den 
lokale menigheten og pastorparet Rita 
og Jorge Meza. Kirken ligger rett over 
gaten for senteret, og kirkebygningen er 
ikke til å kjenne igjen. 

– Dette bygget har blitt reist gradvis 
og på «hellige gaver». Vi �kk også hjelp 
fra en giverglad nordmann. Å sende 
penger til misjon er like mye misjon som 
å reise ut selv, sier Jorge.

Det sies at indianerne samlet seg 
akkurat her i denne landsbyen. 

– Atyrá betyr nemlig samlingssted, 
fortsetter han. 

Rita Meza nikker ivrig, og forteller 
at hun har hatt en drøm. 

– Drømmen var så virkelig. Jeg så 
at det skulle komme folk hit fra mange 
land. Nå tror jeg dere kommer med et 
bønnesvar til oss, sier hun. 

De er stille en stund. Det er som om 
drømmen siver i luften mellom dem. Så 
bryter Eldbjørg stillheten.

– Jeg får rett og slett frysninger av 
det hun sier nå. Det er forunderlig 
hvordan våre drømmer passer overens 
med deres drømmer. For en bekreftelse 
for både oss og dem. 

Praksis: Studenter fra Gå Ut Senteret i praksis, her fra fridag i Asuncion.fridag i Asuncion. Grønt: Paraguay er et frodig 
land.

 i vegg: Vegg i Rett over gaten 
hovedsenteret i Atyrá ligfor ho -
den nye pinsekirken.ger de

FAKTA

! Global Mis-
sion Camps 
samarbeider 
med Gå Ut 
Senteret, som 
eies og drives 
av Normisjon. 
Pinsebeve-
gelsen har et 
samarbeid med  med 
Gå Ut Senteret et 
om forbere-
dende kurs for or 
misjonærer.  

!Volontørene ne 
vil støtte lokale okale 
menigheter 
og prosjekter i kter i 
praksislandene ndene 
og samarbeide eide 
med norske e 
misjonærer 
som er ute på e på 
feltet. 

Deler visjoner:  Filadelfiamenighetene i  Rosalino Ferreira Vera, leder for F
Paraguay, Vidar Børjesson og pastor i Atyrá, Jorge Mge Meza.Paraguay, Vidar Børjesson og pastor i Atyrá, Jorge

Barn vil leke og lære, 
populært innslag i 
praksisprogrammet.
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T
akket være gratis 

arbeidsinnsats fra opptil 

15 personer fra Norge 

og Paraguay, er allerede 

store deler av hovedbasen i 

Atyrá renovert. Men pengeman-

gel har gjort at prosessen har 

stoppet opp. 

 Renoveringen er bereg-

net å koste 250.000 kroner. 

Dessuten vil basen ha behov 

for en bil med plass til mange 

volontører. 

 Pengene som kommer 

inn gjennom innsamlings-

aksjonen vil gå uavkortet til 

dette, slik at Global Mission 

Camps kan være klar til å ta 

imot de første volontørene 

allerede høsten 2014.

Vi jobber målrettet for at flest mulig skal få 
en smak av misjonstjeneste.

– Bjørn Bjørnø!

I
Latin-Amerika i dag er de �este «pio-

nérmisjonærene» pensjonister. Dette 

er ikke unikt for kontinentet. Derfor 

jobber Pym målrettet for at �est 

mulig unge skal få prøve seg på misjon. 

Generalsekretær i Pym, Bjørn 

Bjørnø, understreker viktigheten av 

tiltaket som Global Mission Camps 

setter i gang:

– Vi jobber målrettet for at �est 

mulig unge skal få en smak av misjons-

tjeneste. I tillegg har vi et sterkt ønske 

om å bevisstgjøre barn og unge til å vise 

internasjonal solidaritet. Vi tror at et 

opphold i utlandet gjør noe med dem 

som velger dette. En volontørtjeneste, 

slik som Global Mission Camps, gjør at 

unge blir engasjert i misjon.

Nødvendig trening

Bjørn Bjørnø mener dessuten at Global 

Mission Camps kan gjøre veien ut i 

fulltidstjeneste kortere:

– Vi vet at en hel del nåværende 

Gir mersmak

Slik kan du bidra

De fleste fulltidsmisjonærer har prøvd 
seg i kortidsmisjon først. – Gir kunnskap 
og trygghet, mener Pym-ledelsen.

Ved å støtte innsamlingsaksjonen, kan 
du spille en aktiv rolle i å rekruttere nye 
misjonærer for en ny tid. 

Tekst: Rakel E. Berntzen og Kristin B. Karlsen

misjonærer har vært volontører før de 

kom inn i fulltidstjeneste, sier han. 

Også Jørgen Cloumann, Pyms regi-

onssekretær for Latin-Amerika, etterly-

ser misjonsoaser hvor ungdommer kan 

bli kjent med den unge kirken i andre 

land og behovene som  nnes der.

– Et nettverk som Global Mission 

Camps vil skape reell kunnskap og 

trygghet, som ungdommer trenger for 

å realisere et kall. Dette kan bidra til at 

en ny misjonsglød får gjennomsyre vår 

bevegelse, sier han. 

Sender ut: 
Bjørn Bjørnø 
og Jørgen 
Cloumann.


