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Kära vänner! 

Förra veckan hade 30 grader varmt sedan kom täckjackan på igen några dagar. Den 21 

september hälsar vi våren välkommen så kylan ska väl snart ge med sig. Samma dag blir 

det bröllop i kyrkan. Det är två av ungdomarna i församlingen som ska gifta sig. 

 

Den 18 augusti invigde vi den nya dopgraven i 

kyrkan. Det var 15 modiga personer i olika åldrar 

som döptes denna ganska kyliga men härliga kväll. 

Som vanligt så är ingenting smidigt här i 

Argentina. När de 

skulle tömma 

dopgraven dagen 

efter så blev det 

stopp i avloppet och de fick lov att tömma med hink 

metoden. 

Juan, lovsångsledaren var glad, sedan han själv blev frälst och döpt för 9 år sedan så har 

han bett för sin familj och nu så döpte sig två av hans bröder.  

Facundo, missionären i bergsbyn Molinos, fick döpa två 

män ifrån byn. En av dem, Hector är ”remisero” 

(chaufför för en billigare variant av taxi), eftersom 

Facundo och hans familj inte hade någon bil så åkte de 

ganska ofta med Hector när de skulle göra hembesök i 

närliggande byar. På dessa resor så vittnade Facundo 

alltid för Hector och på det viset blev han frälst och 

nu även döpt. 

 

Kan även berätta att nu har vi äntligen kunnat köpa en tomt i 

byn Molinos, där ska det så småningom bli en kyrka. Tidigare 

har det inte varit någon som velat sälja till oss. Än så länge så 

hålls mötena hemma hos missionärerna Facundo och Alejandra. 

Barnmötena har de ute på torget.  

 

 



Det går framåt med bygget av sjukstugan i Condor 

Huasi(en annan liten bergsby som ligger på  över 

3000m.ö.h.) I juli hade en grupp från församlingen i 

Salta för första gången barnmöte och kvinnomöten 

där uppe. Det var mycket positivt så igår åkte ett 

gäng upp dit igen för att fortsätta evangelisera. De 

ska även ha en kurs i bakning där kvinnorna ska få 

lära sig göra tårta. 

Vår utpost församling i El Carril fyllde 8 år för inte 

så länge sedan. Det firades med invigning av den nybyggda 

kyrkan (som visserligen inte är helt klar ännu men används 

för fullt) 

Nu får ni inte tänka svenskt när jag säger nybyggd kyrka för 

det är en bara en skapligt stor sal byggd med tegelblock, 

cementgolv och med plåttak. På baksidan en liten mindre sal 

och två toaletter.  

 

På barnklubben har vi pratat om mission den sista 

månaden och i idag så var det dags att tillämpa det de 

lärt sig. Jag tog med mig 11-12 åringarna till vår 

utpostkyrka i Sanidad och därifrån gick vi till en ännu 

fattigare bostadsområde som heter San Justo. 

Barnen delade ut traktater, förklarade 

frälsningsplanen och bad för dem som ville ha förbön.  

 

I augusti firas barnens dag och som vanligt hade vi 

vår stora barnfestival i kyrkan med lekar, sånger, 

teater, frälsningsbuskap, fika m.m. Det kom 450 barn 

och säkert 100 vuxna som aldrig varit i kyrkan förut. 

På våra utposter firade de också på liknande sätt, till 

Sanidad kom det t,ex 180 barn och i Rosario samlade 

de 400 barn på torget.  

 

Sexuella övergrepp är ett stort problem här i Salta 

och i vår barnverksamhet försöker vi arbeta 

förebyggande med barnen och även hjälpa dem som vi 

upptäcker.  I år blev det en teater om ämnet. Efter 

föreställningen så delas barnen in i olika 

åldersgrupper och man får rita, skriva och prata om 

vad man sett. 

 



Valentina, 10år, går på barnmötena på lördags f.m i Sanidad. 

På kvällen kommer hon tillbaks för att vara med på mötet. 

Hon ber till Gud att hennes familj också ska lära känna 

Jesus. Valentina har haft det svårt, hennes mamma bryr sig 

inte om henne och redan som liten var hon ute och lekte 

utan tillsyn till sent på kvällarna. Därför var det ingen som 

upptäckte att en granne började bjuda in henne. Ibland 

kunde hon vara borta ett par dagar utan att mamman letade 

efter henne. Övergreppen upptäcktes tillslut och anmäldes 

av skolan, men kvar fanns en trasig liten flicka. Räddningen 

är att hon upptäckte Guds kärlek och den kramlar hon sig 

fast vid. Valentina är även en dukig kokerska, det är 

nämligen hon som lagar mat åt sina småsyskon nästan varje dag.  

 

På dagiset i 15 september finns en klippsk liten 3 

åring som heter Emiliano. Buset lyser i hans ögon och 

han är snabb att lära. Emiliano bor hos sin moster, 

hans mamma sitter i fängelse för hon sålde droger. 

Drogerna är ett stort problem och barnen blir ofta 

lidande. Flera av dagisbarnens föräldrar är 

missbrukare och flera sitter inne för samma 

anledning som Emilianos mamma.  

 

I bostadsområdet Municipal har vi haft 

barnmöte i många år hemma hos en kvinna 

som hette Carmen. Carmen fick cancer och 

fick flytta hem till Herren förra året men 

hennes arbete bland barnen har inte varit 

förgäves. Barnen blev jätteledsna när 

Carmen dog och ville så gärna att 

barnmötena skulle fortsätta, ett nygift par i 

församlingen var villiga att ta över men de 

hade ingenstans att samla barnen. Då erbjöd sig en familj som bor mittemot Carmens f.d 

hus att de kunde få ha barnmötena hemma hos dem. Mamman och pappan i familjen är 

inte kristna men de två barnen har gått på barnmötena i flera år. Huset är litet och 

jätte enkelt. Varje tisdag så kommer det 20 sjövilda ungar och belägrar köket och det 

lilla förrådet. De äter mellanmål, leker, sjunger, ber, lyssnar på bibelberättelse och ritar. 

Dessa två timmar sitter detta fantastiska par inne i sitt lilla sovrum och väntar för att 

ge plats åt att barnen ska få lära sig mer om Jesus.  

 

I Argentina är det valtider. I september var den första omgången i presidentvalet. 

Resultatet fick den redan svajande ekonomin att svaja ännu mer. Dollarn steg från 45 

pesos till 60 pesos över natten. Inflationen under 2018 var 47,6 procent och detta året 



vet vi ännu inte var siffran stannar. I takt med att dollarn stiger så stiger även alla 

priser i rasande fart men inte lönerna. Så det är lite oro i landet men vi litar på att Gud 

har kontrollen.  

 

Tusen Tack för allt ert stöd! Gud välsigne er ! 

 

                               Många hälsningar från Annica och Daniel Cisneros 
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