
Cubaglimt januar 2022:

Frå Santiago til Havanna for å plante ny kyrkje
• Legen Daimis Romero, mannen Carlos Gomez (jurist) og 

sonen Caleb (3 år) flyttar no frå Santiago de Cuba til 
Havanna...

• for å plante ei ny kyrkje i bydelen Marianao, eit område 
med mange fattige, og mykje spiritisme og synkretisme.

Be om 
• Guds vern for denne familien  og tenesta dei går inn i. 

(Ef. 6, 10-17) 
• Andre kristne å stå saman med der.
• At lyset frå evangeliet kan bryte gjennom mørkret i 

denne bydelen og at mange kjem til tru



Nye ungdommar til tru i Guantánamo
• CRED – («kristne med sport») 

starta på Cuba i 2014 
• Sterkaste CRED-arbeidet skjer i 

Guantánamo. Unge studentar 
kjem til tru

• Januar 2022: 4 nye ungdomar 
er vorte kristne siste 2 
månadene gjennom CRED i 
Guantánamo

• «Vi kombinerer det vi har lært 
frå KRIK med Agenda1 
prinsippa om disippelgjering», 
seier dei unge

Ver med og be for 
-CRED-arbeidet i Guantánamo, Santiago og Havanna
-At vi kan ha ny leder-leir sommaren 2022



• 850 kroner (100 $) er pastorløn i ein månad. 
• For 500 kroner kan ein person delta på inspirerande 2-3 dagars

Agenda1-samling (kost, losji i kyrkje og reisetilskot)

Bispedømmerådet gav i oktober «startgåve» på 150.000 kroner
• 30.000 kr brukt til del av medisinsk hjelpesending på 1.6 tonn  
• 42.000 brukt til støtte løner etc Oktober-Desember
• Noko går til kyrkjelydsplanting i bydel i Havanna
Viktig å støtte prosjekt som kan skape framtidige inntekter lokalt, t.d. 
kyrkjelydsbarnehagar. Mange initiativ i kyrkja (IEU)

Pengar frå Bjørgvin er alt framme på Cuba…

Kollekt og individuelle gåver - kva rekk kronene til? (eksempel)

Praktisk
• Gje på Vipps 96005 eller konto 1503.02.13537. Merk gåva

«prosjektnummer 501005».
• For skattefrådrag på individuelle gåver på Vipps: Skriv 

mobilnummeret ditt i tillegg til prosjektnummer. 

Gje til venskapssamarbeidet med Cuba
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