
Paraguay - Laura og Bengt Axell

Vi arbejder som missionær i Paraguay, i hjertet af Sydamerika.

 
Bengt er i dag ledende forstander for et arbejde der tæller godt 150 menigheder

 
Vort vigtigste arbejde er (og har altid været):
Evangelisation
-At indtage nye steder/byer for Herren, gennem evangelisations kampagner.
-At opbygge nye menigheder med resultaterne fra kampagnerne som grundstammen.
-Hjælpe at bygge de nye menigheders første kirke.
-At give kommende ledere kundskab i  Guds ord gennem et 1 årig (internat) bibelskole, og med praktiske
opgaver (evangelisation).
-At inspirere og styrke de der er i tjeneste gennem en 4 årig kassette bibelskole.   
-At give medlemmerne kundskab i Guds ord gennem en bibelskole for alle aldre.

 
Børne evangelisation:
-At vinde børn for Jesus gennem børnekampagner.
-På  børnecentrene  i  Corrientes (Argentina)  kan  fattige  børn  i  risikozonen  få  mad, lektiehjælp, læge- og
tandlæge, psykologhjælp og mange andre ting gennem fadderhjælpen.
-På musikskolen kan børn, unge og ældre fra marginalen lære at synge og spille på et eller flere instrumenter
sammen med fok fra andre samfundslag.

 
Hvem er vi?
Som nygifte (år 1967) rejste vi til børnehjemmet Filadelfia på øen Apipé Grande, som ligger i den nordlige del
af Argentina, omringet af den store Paranaflod, der danner grænsen mellem Argentina og Paraguay, for at
hjælpe til med arbejdet der. Allerede samme år begyndte vi vor evangeliske tjeneste ved at åbne arbejde i
den ene, af de to byer, der findes på øen, for straks derefter at forsætte til  byen Ituzaingó, der ligger på
fastlandet for også at danne en menighed der, og det var vores første pionerarbejde.

 
Arbejdet udvidede sig hurtig til også at omfatte byerne San Miguel, Lorete, Itaibaé, Itatí og Concepción, inden
vi fik en kaldelse til at overtage arbejdet i Corrientes fra den 1. januar 1976. Arbejdet i Corrientes bredte sig
til omkring 50 byer i provinsen, inden vi år 1989 flyttede teltpælene til hovedstaden Asunción i Paraguay på
en kaldelse fra menigheden, som behøvede hjælp.

 
Idag tæller arbejdet i Corrientes omkring 6.000 medlemmer, og her i Paraguay har vi godt 3.500 medlemmer
og 194 registrerede medarbejder.

 
I kan kontakte os på:
E-mail adressen: axell conexion.com.py
Telefon/Fax +(595 21) 481052
Postadresse:
Laura og Bengt Axell,
Casilla de Correo 2710
1209 Asunción
Paraguay
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Besøgsadresse:
Paraguay,
Asunción,
Barrio Sajonia,
Trejo y Sanabria 1750

 
Vi er udsendt af:
Pinsekirken i Vejle, Grejsdalsvej 16
Missionskasserer:
Anni Grove Sørensen
Mylius Erichsensvej
7100 Vejle
Telefon: 7584 0293
E-Mail: anni.grove mail.dk

Tilbage
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