
FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FILADELFIA 420 I PARAGUAY OG DE 
NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON  
 
I. PRESENTASJON 
 
1. Filadelfia 420 i Paraguay er en organisasjon grunnlagt for å representere og tjene de lokale kirkene i 

Paraguay.  
Evangeliseringen og grunnleggingen av kirker startet i 1952 ved at norske pinsemenigheter sendte ut 
misjonærer. Organisasjonen ble grunnlagt av .....?  

2. De norske pinsemenigheters ytremisjon, PYM, er en forening grunnlagt for å tjene de lokale menighetene 
i Norge i deres arbeid for evangelisering i utlandet. I alle spørsmål vedrørende misjon i utlandet, 
representerer PYM de lokale menighetene overfor staten, frivillige organisasjoner og kirker i Norge og 
andre land. PYM-organisasjonen og misjonsarbeidet er drevet etter vedtatte statutter og retningslinjer.  

3. Denne avtalen er laget mellom Filadelfia 420, adr ........ Paraguay og De norske pinsemenigheters 
ytremisjon, PB 6717, St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.  

 
II. MÅL FOR SAMARBEID 
 
1. Hovedmålet for samarbeid mellom Filadelfia 420 og PYM er oppdraget gitt til disiplene i Matt 28,18-20. Vi 

har et felles oppdrag; å gjøre mennesker til disipler, døpe dem og lære dem. Dette resulterer i dannelsen av 
nye menigheter som må følges opp inntil de er selvstendige. De selvstendige menighetene innen Filadelfia 
420 er under en felles nasjonal registrering som de er underlagt i juridiske og læremessige spørsmål. Dette 
gir sikkerhet for medlemskirkene.  

2. I tillegg har søsterkirkene også som felles mål å drive skoler, helsearbeid, utviklingsarbeid og andre 
humanitære og evangeliske aktiviteter. 
Alle felles aktiviteter må drøftes med begge parter før de settes i gang. Men bør først og fremst vurdere 
aktiviteter foreslått på lokalplanet og prioritere der hvor man har tilgjengelige menneskelige, materielle og 
økonomiske ressurser. 

3. For å nå sine mål ønsker Filadelfia 420 og PYM å samle sine menneskelige og materielle ressurser og 
utvikle et nærmere samarbeid.  

 
III. GRUNNSETNINGER 
 
a) For å nå sine felles mål må Filadelfia 420 og PYM forplikte seg til å samarbeide ut fra følgende 

grunnsetninger, som begge parter er enige om, som en ramme for samarbeidet:  
 

a) vise gjensidig respekt  
b) bestrebe seg for å arbeide sammen i gjensidig tillit  
c) respektere de aktuelle rollene og reglene for hver av partene  
d) vise åpenhet på alle områder i samarbeidet når det gjelder administrering av menneskelige, materielle 

og økonomiske ressurser  
e) ha regelmessige samtaler om samarbeidet  
f) respektere det aktuelle lovverket i landet der man arbeider  
g) i fellesskap definere de spesielle ansvarsområder for begge parter, for å sikre et godt og effektivt 

samarbeid  
h) misjonæren går inn som medlem av den lokale menighet  

 
IV. ARBEIDSFORHOLD 
 
1. PYM vil i samarbeid med menighetene: 

 
a) sende ut personer som har et kall til å tjene Gud med sin utrustning og sine gaver. Disse skal ha 

anbefaling som misjonær fra sine menigheter  
b) ha økonomisk og administrativt ansvar for personell de sender ut  
c) påse at det velges ut en tillitsmann blant misjonærene på feltet  

 
PYM vil være ansvarlig for: 
 
d) å søke åndelig, personlig og materiell støtte i de lokale menigheter, for det arbeidet som pågår 

innen Filadelfia 420  



e) at misjonærens, arbeidsoppgaver, ansvar og plassering på feltet er avtalt med 
utsendermenighet og Filadelfia 420 før utreise, og at det skrives kontrakt med 
utsendermenighet med kopi til Filadelfia 420 

f) at misjonærer og andre personer som stilles til disposisjon for Filadelfia 420 er akseptert og 
anbefalt av menigheten til den funksjon de skal ivareta 

g) å ved noen tilfelle be om støtte fra andre religiøse eller profane organisasjoner. PYM ber om 
slik støtte først når det er klart at Filadelfia 420 ønsker det 

h) å ta kontakt med eller anbefale andre parter som kan ha direkte samarbeid med Filadelfia 420 
i) når det gjelder prosjekter og kontrakter som PYM signerer med NGOs eller andre parter på 

vegne av Filadelfia 420, at det gjøres skriftlige avtaler om mål, aktiviteter, varighet, personell, 
ansvar og roller for regnskap, revisjon, rapportering og budsjett. I avtalen skal det være 
spesifisert hvilken økonomisk og profesjonell støtte som blir gitt. 

 
2. Filadelfia 420 har ansvar for å: 
 

a) motta misjonærer og annet personell som er godkjent og anbefalt av PYM/utsendermenighet, 
og sørge for at disse får et innføringskurs om nasjonal kultur og Filadelfia 420s struktur og 
kultur 

b) besøke eller kalle inn misjonæren til personalsamtale etter 3-4 mnd. på feltet, for å avklare 
trivsel og evt. vanskelige punkter han/hun trenger støtte/hjelp til 

c) gi nye misjonærer råd vedrørende språkopplæring og kulturell tilpassing 
d) respektere den aktuelle rollen for personell utsendt av PYM 
e) plassere misjonærer og annet personell og definere deres funksjon i forhold til hver enkelts 

kall og utrustning sammen med de behov og prioriterte oppgaver som eksisterer i Filadelfia 
420 

f) ha omsorg for misjonæren, omplassere eller akseptere avkorting av perioden dersom 
familiære eller helsemessige årsaker tilsier det 

g) sende hjem misjonærer som ikke lever et akseptabelt liv eller som ikke respekterer de avtaler 
som er gjort. En slik beslutning må tas i samarbeid med PYM/menighet 

h) respektere betingelser laget for spesielle kontrakter 
i) presentere prioriterte behov og PYM og misjonærene 

 
3. Personell utsendt av PYM/menighet har ansvar for å: 

a) melde utreise til Filadelfia 420 i god tid, minimum 6 mnd. før avreise fra Norge 
b) realisere sitt kall og sine spesielle oppgaver i respekt for plassering og ansvar bestemt av 

Filadelfia 420 
c) respektere lover og kultur i det landet hvor man arbeider 
d) arbeide i respekt for de lover og regler som er gjeldende innen organisasjonen Filadelfia 420 
e) gi regelmessige rapporter om sitt arbeid til Filadelfia 420 og PYM/menighet 
f) respektere prioriterte arbeidsoppgaver og visjoner som er bestemt i Filadelfia 420 
g) be om råd fra Filadelfia 420 vedrørende bruk av gaver til kirker og andre aktiviteter i 

organisasjonen, derunder også støtte til personer som man ønsker å gi hjelp til 
bibelskole/teologiske studier i Norge eller tredje land 

h) velge tillitsmann på feltet og definere dennes ansvarsområde 
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