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sjonal evangelist ble plassert på ste-

det av de nasjonale lederne. Etter 8

år, er menigheten velorganisert og

livskraftig. Hele spekteret av genera-

sjoner er samlet til møter.

Forstanderen kan fortelle at de har

etablert et eldsteråd, har egne ung-

domsmøter, bibelskole, og tre utpos-

ter. De hadde også cellegrupper i

funksjon. 

Menigheten i grensebyen mot

Brasil, Pedro Juan Caballero, har sto-

re utfordringer. Byen er en av de

mest kriminelt belastede byene i lan-

det. I dag har de en ungdommelig og

levende menighet, som arbeider med

stor iver. Lokalet fylles både lørdag

og søndag. Det drives et stort barne-

arbeid og optimismen er stor.

Behovet for utvidelse av kirkebygget

er tydelig.

Området Choré har de siste par år

opplevd en sterk tid. Mennesker blir

døpt hver måned og et ungt forstan-

derpar har tatt ansvar. Kitty og Knut

Asplund, kan fortelle at de 9 måne-

der de var ute i 2005/06, var den

mest betydningsfulle perioden de

har opplevd i Paraguay. 

Guds velsignelse hviler over Para-

guay i dag. Filadelfia 420 har i de sis-

te årene åpnet seg for å samarbeide

med andre pinseretninger. Det viser

seg at dette samarbeidet gir inspira-

sjon og frukter. 

Indianerarbeidet går fram. Nasjo-

naliseringsprosessen blant indianer-

ne gikk noe raskt på slutten av 90 tal-

let. Erfarne misjonærer forlot

Paraguay, og unge, uerfarne måtte

overta. Økonomien ble betydelig

dårligere når misjonærene vendte

hjem. Det var problemer med å finne

ledere. Menigheten var svært ung-

dommelig. Men i ettertid viser det

seg at kriser også har fostret disse

menighetene. I 2006 hadde forsam-

lingen fullsatte lokaler. Forstanderen

understreket verdien av at vi kan stå

sammen og ha omsorg for hveran-

dre.

På 90-tallet hadde vi misjonærer

blant indianerne i en liten koloni

som heter Itaranami. Her arbeidet

Anne Lise og Ole Johs. Jorud og Olav

Skretting. Det var i denne kolonien

Bonifasio, en kommende leder, bod-

de og ble myrdet ute i skogen på

slutten av 90-tallet. I 2006 var det et

nytt mord i denne kolonien og det

var ikke tilrådelig for fremmede å be-

søke stedet mente de nasjonale. Det

lille menighetslokalet i kolonien ble

stengt i 2003. I 2007 får vi melding

fra lederen i Fortuna at Itaranami

opplever en sterk tid. Det har vært

dåp av 12 personer og 5 par har gif-

tet seg. 

PYM I LATIN-
AMERIKA

PYM ARBEIDER I DISSE LANDENE I

LATIN AMERIKA: Bolivia, Brasil, Chile,

Argentina, Paraguay, Peru, Guatemala og

Honduras. 

I 2006 har feltet hatt 14 misjonærer ute.

Noen få misjonærer pendlet fra Norge i for-

bindelse med gjennom  føring av ulike NO-

RAD-prosjekt. I tillegg har vi hatt kontakt

med søsterkirker i Argentina, Nicaragua, El

Salvador og Cuba. 

Samarbeid på nordisk plan

FU har hatt som mål å samarbeide på nor-

disk plan både ute og hjemme. Det har vært

holdt felles nordiske konferanser.  Norsk pin-

semisjon er invitert til å delta i ”Aksjon Latin-

Amerika,” som er et alfabetiserings pro sjekt

støttet av PMU. Vi har sammen med sven-

skene satt et fokus på misjonen i Bolivia.

NASJONALE LEDERES ØNSKER

Fra en spørreundersøkelse gjort blant na-

sjonale ledere, har det fremkommet en del

ønsker for fortsatt innsats fra PYM. Noen pri-

oriterte oppgaver er hjelp til forming av na-

sjonale ledere, generell bibelundervisning,

hjelp til minoritetsgrupper, familiestyrkende

arbeid, kvinnearbeid. Det er også et gjennom-

gående ønske om fortsatt innsats fra misjo-

nærer, som kan stå sammen med de nasjona-

le som rådgivere og veiledere ute. 

NASJONALE MEDARBEIDERE TIL

NORGE

Klippen, Sandnes har vært vertskap for

Antonia og Ovidio Perez fra Paraguay, som

samlet inn ca. kr. 105 000 til rehabiliterings-

sentre. Menigheten i Eydehavn inviterte pas-

tor Daniel Burt

Mendez med frue

fra Salta, Argentina.

Menigheten i Jørpe-

land, inviterte en

sanggruppe fra

Bolivia til Norge. 

ndelig medvind

COLEGIO I PASO CADENA: Skolen i Paso Cadena. Indianernes skole bygget av
midler fra PYM. 

LÆRINGSMILJØ: Elever ved skolen i Paso Cadena.

PARAGUAY: – Indianerne i Paraguay venter på bibellærere.


