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Kära vänner! 

Hösten har verkligen kommit till Salta. Det har duggregnat och varit grått i flera 

veckor, det får en att längta tillbaks till den soliga varma sommaren som vi haft.  

 

I början av januari så hade vi som vanligt ”projektet 

Andino”. Under två veckor så var ungdomarna uppe i 

olika bergsbyar och evangeliserade, hade barnmöten, 

kvinnomöten och 

mycket annat. De 

hjälpte även till med 

praktiskt arbete 

som att måla skolan på platsen.  

Byn El Arremo har tidigare varit väldigt stängd för 

evangelium men i år så fick ungdomarna både bo och 

äta på skolan och de hade fina barnmöten med alla 

eleverna. 

Under januari och februari har vi även haft fyra läger 

för olika åldrar. Temat på barnlägret var ”Kungens barn”. 

Fin undervisning, sång och bön och massor av lek stod på 

programmet. Sista kvällen pratade vi om festen i himlen. 

Nästan alla gick fram för förbön, endel för att få 

frälsnings visshet men många för att få kraft och 

ledning att dela med sig av Jesus till andra.  

Senare samma kväll hade ”kungen” på lägret bjudit in till fest och alla betjänterna stod i 

rad och applåderade varje ”prins” och ”prinsessa” som kom gående på den röda mattan. 

Vi ville att barnen skulle känna hur viktiga de är. 

 

Att dela med sig av Jesus det gör Erica, 14 år, så fort 

hon får tillfälle. Innan jul kom hon och frågade mig om 

hon fick evangelisera på skolan. Själklart, var svaret. Då 

tränade hon och några kompisar in två drama, ett för 

tonåringar och ett för barn. Sedan visade de upp dem i 

två skolor, och så berättade Erica om hur man blir frälst.  

En annan dag kände hon att hon skulle vittna på 

bussen så hon frågade chauffören om lov att få säga något. Sedan berättade hon för 

den fullsatta bussen hur hon lärt känna Jesus.  



Erica bor med sin familj i det fattiga bostadsområdet 

Sanidad. Vi brukar ha barnmöten där en gång i månaden 

på en övergiven tomt. Nu tyckte de att vi skulle göra 

något för tonåringarna också så förra fredagen startade 

vi tonårsmöten. Det kom 17 stycken 12-15 åringar. Vi 

satt alla ihoptryckta på bänkar i det lilla enkla rummet 

på baksidan av Ericas hus den här regniga kvällen. 

Tonåringarna fick höra att de är älskade av Gud och att 

Han har en plan för deras liv 

Förresten så gjorde vi en utflykt i somras med barnen 

från just det här bostadsområdet. Barnen var 

överlyckliga för de fick en hel dag med bad i bassäng, 

hamburgare, bibelundervisning och lek. Det blev verkligen 

höjdpunkten på deras sommarlov. 

 

Jacob och Zaira går på daghemmet i 15 septiembre. För 

en månad sedan kom de till kyrkan tillsammans med sin 

mamma Micaela. Mamman visste inte vart de skulle ta 

vägen för hon hade rymt från sin man som misshandlade 

henne svårt. Vi hjälpte henne att hyra ett par rum i 

närheten av daghemmet och barnen fick börja där 

nästan med en gång så att Micaela kunde söka jobb. I församlingen samlade vi ihop lite 

möbler, kläder och annat som de behövde.  Zaira och Jacob trivs jättebra på dagiset. 

Rodrigo går på samma dagis tillsammans med sin bror. 

De är 6 syskon, den äldsta är 7 år. När Rodrigo var 

bebis så så läkarna att han inte skulle kunna gå, men 

med mycket förbön och träning så är det inte långt kvar 

tills han går utan stöd. Just nu ligger Rodrigos mamma 

på sjukhuset, så när dagiset stänger så får pojkarna 

följa med personalen hem.  

 

Som jag skrivit om tidigare så har vi rivit ner en vägg och 

byggt ut kyrkan för att få en större möteslokal. Det blev 

riktigt bra, men det är mycket jobb kvar att göra. Gud 

förvånade oss och från första mötet har det varit 

fullsatt. Vi är så tacksamma till Honom! 

Vi vill också tacka er allesammans för era gåvor och 

förböner. BENDICIONES!  Många hälsningar från Annica och Daniel Cisneros. 


