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Kjære venner!

Vi skal forsøke å få sendt dere en liten
hilsen herfra varme Spania. Vi opplever
jo alle vanskelige tider, og her i landet lever vi fortsatt
under strenge regler. Mamma Patty har jo arbeidet
med kovid-19 pasienter i lengre tid og det har vært
kjempetøft. Og vi tre guttene har vært innestengt.

Nå er vi alle ute i frihet, men
med masker og mange
regler. Og masse varme!
Og kun være inne i flere
måneder med småbarn er
ingen ferie, og selvom vi var
inne, var det mye som skulle gjøres.

Jeg har arbeidet mye over internett. Gitt råd og hjelp, lært menigheter til å bruke
ZOOM og ledet bønnemøter og undervisning over nettet. Og så ble altanen og
mikrofon brukt til å gi gode ord og oppmuntringer til naboene, noe som ble veldig
godt mottatt. Så nå er vi kjente i nabolaget!
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MISJON I KORONAENS TID: Carlos

Fumero Jensen forkynner evangeliet fra sin balkong i den spanske
byen Toledo. – Det har kommet
mange meldinger med takk og
bønn om ikke jeg ikke må slutte,
forteller han til Korsets Seier.
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barna mens min kone var på sykehuset. Risikoen at både hun og vi
kunne bli smittet var jo stor, men
vi visste at vi kunne møte denne
situasjonen med tre ting: tro,
håndvask og fryktløshet. Jeg snakket om situasjonen vår i om lag
åtte minutter, og da jeg avsluttet,
brøt applausen løs. Det var et gripende øyeblikk.
Dagen etter kom en nabo med
nøklene til en leilighet han leide
i Toledo sentrum. Denne kunne
Patricia få bruke gratis så lenge
hun trengte det. På den måten ville
smittefaren hjemme hos familien
bli mindre.
POSITIVE TILBAKEMELDINGER.
Fumero Jensen forteller at han så
langt ikke har mottatt en eneste
negativ reaksjon. En av de første
kveldene var det en av naboene
som skrev til ham med oppfordring om å fatte seg i korthet når
det gjaldt å fortelle om evangeliet.
– Det sa han kun i frykt for at

CARLOS FUMERO JENSEN,

misjonær i Spania.
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«Jeg har ikke møtt
noen negative
reaksjoner, heller
det motsatte!»
CARLOS FUMERO JENSEN

jeg skulle miste de mer skeptiske,
forteller misjonæren.
– Det har kommet mange meldinger med takk og bønn om at jeg
ikke må slutte. Jeg hadde ikke trodd
at det skulle være så stor interesse,
selv ikke i påskedagene, men det
har det vært. Jeg har ikke møtt noen
negative reaksjoner, heller det motsatte, forteller norsk-spanjolen.
Fumero Jensen forklarer at han
har blitt oppringt av en stor andel
naboer, og at han også har blitt tilbudt å være president i boligsameiet som består av åtte blokker og
mer enn 250 familier.
– Nå vet alle hvem jeg er.
Misjonæren legger ikke skjul på
at han store forhåpninger om hva
engasjementet kan føre til.
– Visjonen er stor; å være hyrde
for flest mulig i denne byen.
Fumero Jensen har også begynt å
filme seg selv mens han forkynner.
Klippet deler han direkte på Facebook slik at mennesker hjemme i
Norge også kan følge med. Også her

Alene sammen
Vi er mange som kjenner på et savn denne våren, etter at Covid-19 har gjort oss alle litt
mer ensomme. Trøsten er at mens vanlige kristne møter er satt på pause, kan vi få god
forkynnelse rett hjem i stua gjennom radio, TV og internett. I denne situasjonen blir jeg
minnet på at mange av våre trossøsken i andre deler av verden har aldri erfart noe annet
kristent fellesskap enn det de får gjennom radio og TV.

mottar misjonæren mange positive
tilbakemeldinger i kommentarfeltet.
På spørsmål om hvordan det
oppleves å stå med mikrofon og
høyttaler foran hundrevis av mennesker utenfor sitt eget hjem, svarer
misjonæren følgende:
– Det er litt flaut å stå der, og jeg
kjenner meg sårbar. Samtidig er
frykten for å trå feil som en tyv som
stjeler viktige muligheter fra oss.
Som mennesker vil vi helst gjemme
oss, men det er ikke det vi har blitt
kalt til, sier Carlos Fumero Jensen
til Korsets Seier.
HYLLES AV MENIGHETEN. Fumero
Jensen er utsendt som misjonær
fra Pinsekirken, Elverum. Pastor
i menigheten, Håvard Skavern, er
svært positiv til Fumero Jensens
initiativ.
– Jeg synes det er kjempeflott!
Det er råkult! Carlos har alltid hatt
mange gode og smarte ideer i ulike
sammenhenger. Jeg applauderer
dette initiativet hans i Spania, sier
Skavern til Korsets Seier.
På spørsmål om han tror det
samme kunne vært gjort i Norge,
svarer han følgende:
– Det er vanskelig å si. Det er
ikke alt som fungerer der som ville
fungert her i Norge med vår kultur. Man må nok ta vurderinger ut
fra hvor man befinner seg. Dette
er Carlos’ måte å gjøre ting på, og
jeg tror ikke det nødvendigvis ville
fungert for meg eller for hvem som
helst, legger pastoren til.
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er andre
mennes
kers
bønnesv
ar

En TV-seer i Midtøsten sier det slik:
– Det er ingen andre kristne der familien min bor, og ingen kristen forsamling vi kan være med i.
De kristne TV-sendingene er vår kirke, og dere som støtter disse sendingene er menigheten vår.
Vil du gi en gave til Norea Mediemisjon, og gjøre det mulig for oss å være til stede for våre
trossøsken i slike områder også i tiden som kommer?

Kontonr: 3000 42 74640
Vipps: 577030
Norea.no
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Jeg har i lenger tid hjulpet Asamblea de Dios med mediaarbeidet deres. Som en
hjelp tilbake, har de betalt leia av lokalet
vi har til «Repair Café».
AD har store økonomiske problem nå
pga krisa, så vi regna med at vi kanskje
måtte si ifra oss lokalet. Jeg vil hjelpe
dem noe på frivillig basis, men ellers har
jeg mere enn nok å gjøre. Vi har ikke lyst
til å si opp lokalet, for vi trenger det, og
vi hadde jo nesten ikke mere enn
kommet ordentlig igang da pandemien
kom og stengte alt.
Vi personlig har ikke mere enn vi trenger
privat, så nå spør vi om det er noen,
menigheter eller enkeltpersoner, som vil
støtte oss...
Et misjonsarbeide kan jo ikke drive seg selv uten penger, og de vi arbeider iblant
kan vi ikke regne mye med når det gjelder det økonomiske. Var det vanskelig før,
så er det mye værre nå.
Lokalet koster 480 €, pluss vann og støm, i måneden.
Hvis dere har lyst til å være med på dette, så er vi takknemlige. Det er for Guds
Rikes framgang.
Kanskje det er noen som kan tenke seg å organisere hjelpa: Fast støtte i måneden,
summen bestemmer dere selv, kanskje det fins ungdom i menigheten som vil gjøre
aktiviteter til innsamling, eller....? Alt er velkomment og til hjelp for oss. Og jo mere
vi har å arbeide med, jo fortere og lettere kan alt gjøres. Og vi vet at det er bare når
vi står sammen, og alle gjør noe, at det vil lykkes.
Takk for all hjelp og støtte dere gir oss.
Vi er på besøk hos mamma i Sør-Spania og hun er snill og oversetter brevet for
oss. Det går lettere slik...
Masse hilsen fra oss 4,
Carlos Fumero
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My name is Ron Anderson, I have been involved in church planting in Spain for the
past 42 years. Our first ministry location was in the province of Córdoba where
we got acquainted with Carlos´s father. At the present time I am the Catalyst for
the church planting issue network of the Lausanne Movement and as such have a
global ministry with the vision of connecting church planting leaders and ideas to
promote collaborative church planting visions in every country of the world. In
Spain I am the National Coordinator of the Spain National church planting platform
called “La Plaza” www.laplaza.com which connects much of the church planting
leaders and ministries in this country.
I am very grateful for the amazing job that Carlos Fumero has been doing to help promote
church planting not only in Spain but also in Europe and around the world.
From a
personal point of view, he is making my work much more eﬀective. We seem to
understand the way each other works which makes for good team work. We appreciate
Carlos and admire his love for the Lord, his passion for the work of church planting and
his ability to mobilize the church into action.
Given his humble spirit, his mature
character and exceptional work abilities, Carlos has been recognized by the leaders of
“La Plaza” as a Co-coordinator. On the European level he has been given a place of
responsibility as part of the European National Church Planting Process´s design team.
(www.nc2p.org) This is a European platform of which some 30 countries are participants.
It is also the organization that has birthed the idea of www.Exponential.eu On the global
level he is helping me develop a tool to promote Virtual Consultations. Our first online
training event gathered catalysts from Japan to Bolivia.
Perhaps one of the most
significant ministries that Carlos helped us with during the past month was to help gather
Spanish Christian leaders from all walks of life to take the pulse of the church in the
nation.
The name of the consultation, done in three 90 minute sessions over three
consecutive Friday evenings, was “From survival to eﬀective ministry”. This was a well
organized virtual consultation that brought together an average of 70 leaders each
session.
The outcome of the consultation with be a Manual in PDF format to help
churches move from Covid-19 survival mode into eﬀective ministry. Carlos had very large
part in making this event happen.

