
MISJONSHILSEN FRA SARAMIRIZA, PERU JANUAR 2021. 

Kjære familie og  venner, 

Vi ønsker dere et godt nytt år med nytt mot og Guds velsignelse!  Dessverre er det fortsatt pandemi og restriksjo-
ner, men vi håper det etter hvert vil bli et tilnærmet normalt år for oss alle. 

Vi takker forbedere og givere for at dere har stått med i arbeidet i jungelen i Peru også i året 2020. Det kom inn 

flere ekstra gaver både fra menigheter og enkeltpersoner tidligere i høst og før jul til julefeiring for barna i søn-

dagsskolene i Saramiriza og i landsbyer langs Marañon, Morona og andre steder. Det kom også gaver for å hjelpe 

familier i jungelen som har hatt det ekstra vanskelig under epidemien som har rammet Peru veldig hardt.  Med 

disse gavene fikk vi dermed mulighet til å støtte trofaste medarbeidere og ledere i menigheten i Saramiriza og på 

mange av utpostene med matvarer og litt ekstra til jul, foruten hjelp til mange andre familier i området. 

 

Lindaura ledet en gruppe fra kirken i Saramiriza med innkjøp av varer som ble pakket i store poser til lederne for 

menigheter og utposter som trofast tjener på sine steder uten fast lønn. De fleste får gaver fra menighetsmedlem-

mene i form av naturalia fra åkeren eller fiske og jakt.  Denne gaven ble til stor glede og hjelp for disse familiene, 

i alt 20, foruten mange andre som fikk hjelp til mat både i Saramiriza og på andre steder. Samtidig overleverte de 

pengene fra Norge til innkjøp av kakao, julekaker og annet godt til julefesten for søndagsskolen, der de fleste bar-

na i disse landsbyene er med.  Vi har støttet søndagsskolenes julefester med en liten gave i flere år, og lederne 

pleier å reise til Saramiriza og handle inn det som trenges et par dager før jul.  I Ugarte var pastoren og andre i 

menigheten opptatt med å male og pusse opp kirken da teamet kom.   

 

Sekkene med matvarer 

på vei ut til landsbyene. 

Glade mottakere! 

Lindaura ledet 
innkjøp og 
utdeling. 
 

Ugarte der kirken males og gjøres i 
stand til jul. 

Matvarer 
pakkes. 

Penger mottas 
til julefesten for 
søndagsskolen 

På vei til landsbyene ved 

Marañon. 

Penger til innkjøp 
til julefesten for 
barna mottas med 
glede av pastoren i 
Borja. 



Tilbake fra reisen nedover Marañon, var det søndagsskolelærerne i Saramiriza sin tur til å gjøre innkjøp og lage i 

stand poser til barna. I de mindre landsbyene arrangerte de julefest for barna i kirken som vanlig,  mens søndags-

skolelærerne i Saramiriza på grunn av corona-restriksjonene, bestemte seg for å besøke barna i hjemmene og dele 

ut poser med julegodt. Det var 60 barn i Saramiriza som fikk glede av disse juleposene. Hvor mange barn til sam-

men på alle de stedene som mottok pengegave til julefeiring for søndagsskolebarna rundt i landsbyene, har vi ikke 

tall på. Men mange er det!   

Nedenfor har vi samlet en del  bilder fra julefester på noen av disse stedene.  På de feiringene vi har bilder av, fo-

regikk utdelingen av julekake og kakao, - den obligatoriske juledrikken i Peru—ute i det fri, mens selve julemøtet 

var inne. Men fra de fleste stedene har vi ikke bilder da det enda i mange landsbyer  ikke finnes fotoapparater, 

smarttelefoner eller enda sjeldnere internett.  

Over: pakking og utdeling av 

juleposer til barn i Saramiriza et 

par dager før jul 2020. 

Fire bilder fra pakking 

av 30 juleposer, utde-

ling og  opptak av vir-

tuell julefest  i kirken i 

Ignacio Merino i byen 

Piura. Det var den me-

nigheten vi startet i 

Piura i 1996.  

Bildene til høyre er fra  
kirken i I.M. i Piura 
der arbeidet ledes av 
pastor Walter og hans 
brasilianske kone, 
Bruna. Helt til høyre 
spilles juleprogram-
met inn digitalt.  

Bildene under er fra julefeiringen i menighetene i Puerto America, 

Nauta, Nueva Reforma og i en bydel i Yurimaguas 2020.  

Julefesten fortsetter utenfor 

kirken i Puerto América, 

Morona julen  2020. 

NAUTA 

Ignacio Merino, 

Piura 

Julefeiring for barna i 
Puerto America. 



Barn i Nauta koser seg med ka-

kao og julekake etter julemøtet i 

kirken. 

Yurimaguas  

I Yurimaguas og Nueva Reforma ble 

det også servering ute etter julemøtet 

inne i de enkle lokalene. 

Bildene over og rundt denne 

tekstboksen viser servering 

en i landsbyen Nueva- Re-

forma og i en bydel i Yuri-

maguas. 
Lindaura har sendt oss de to bil-

dene nedenfor av rydding av 

uteområdene til kirken i Sarami-

riza. Innvendig rengjøring ble 

gjort uken før.  Kjøkkengjengen 

roper inn til middag for dugnads-

gjengen. 

 

Foto fra det andre  møtet 

i kirken i Saramiriza 

etter flere måneders ned-

stengning pga strenge 

Corona restriksjoner. 

Dette ble en tre sider lang hilsen fra misjonsarbeidet vi støtter i Peru. Mest i form av bilder som viser oss en an-

nerledes julefeiring i denne delen av verden. Den er enkel , men den gir stor glede.    Gleden over å ha mottatt 

budskapet om julens innhold og midtpunkt er enda større og varer lengre hos alle som har opplevd Jesus og hans 

tilgivelse, frelse og forvandlende kraft.    Hjertelig hilsen Gro og John 

Kontonummer: 1602.42.00489 Perumisjon, eller Misjon Peru 3310 20 16179  (Betania, Hauge i Dalane) 


