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Klicka på texter som är blåa och understrukna så kommer du till intressanta Internetfiler och filmer, 
som du inte bör missa. Du får här läsa, se och höra om enastående livsverk som missionärer. 
Vår mycket duktiga och kunniga reseledare Agneta (sidan just nu under ombyggnad, varför presentationen av 
Agneta saknas) har skrivit en mycket intressant blogg och här har du bloggen (– kapitel 21 -  för den 31 
oktober). Själv tog jag nästan 1400 bilder under våra 3 veckor i Peru men eftersom Agneta också var 
en minst lika flitig fotograf, försöker jag, att i denna bildfil välja andra motiv än bloggens. 

 
Utsikt från hotellbalkongen. Vi anlände hit sent på natten efter en lång dags bussfärd på svindlande 
vägar i Andernas skyhöga bergskedja. Var vi är framgår av nästa sida. 

 

http://inkaresor.wordpress.com/2011/11/07/21-djungeltur-31-oktober/
http://inkaresor.wordpress.com/2011/11/07/21-djungeltur-31-oktober/
http://www.inkaresor.se/
http://www.inkaresor.se/
http://www.inkaresor.se/
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Där uppe ser du ”våra” hotellbalkonger. Ingen tid för bad i poolen. – Mycket att utforska.  

 
Vi har kommit till provinsen Chanchamayo och hotellet ligger här i San Ramon på Andernas branta 
östsluttning ner mot Amazonasdjungeln. Höjden är 820 m ö.h. Under dagen gästade vi provinsen 
och fortsatte väg 22A nedåt och österut. Vi besökte provinshuvudstaden La Merced (750 m-) och 
den lilla staden Perené (630 m-). I nattmörkret kvällen före färdades vi på serpentinvägar i det 
kraftiga regnet från bergstaden Tarma på 3 050 m höjd ner till hotellet. Gissa hur det såg ut med 
bortspolade broar osv. !! Om du fortsätter och drar dej på kartan på väg 22A västerut & uppåt 
kommer du till Tarma. Fortsätter du vägen uppåt västerut kommer du till La Oroya och via väg 22 

http://www.maplandia.com/peru/junin/chanchamayo/san-ramon/
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passeras det svindlande bergspasset på 4 800 m ö.h.(med toppar över 6 000 m runt passet) - och 
vidare 4 800 höjdmeter ner till 9 milj.-huvudstaden Lima vid Stilla havets kust. Det var lite syre till 
oss & bussmotorn på 4 800 m – vilket verkligen kändes. 

 
På väg över Chanchamayo(Perené)floden i handdragen linbana. Förstora satellitbilden så kan du 
följa floden mellan städerna och också se bron i Perené ( nederst på sid. 14 ) ! 

 
Linbanan korsade den strida floden öster om La Merced på vägen mot Perené. Allt regn på 
Andernas östsida skapar en otrolig mängd bifloder, som till slut samlas i den ofattbart stora och 
långa Amazonfloden, vars bifloder vi sett under tidigare resor med flyg till andra delar av Peru. 
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Vår alltid glade och hjälpsamme reseledare (som samlat samman vårt stora ressällskap), som gjorde vår 
resa till ett fantastiskt minne spetsat med alla berättelser om fantastiska äventyr (med många exempel 
som gör, att det inte går att tvivla på att han hade Guds beskydd ) under 37 år i Peru och med 55 år sedan han 
anlände till Sydamerika för första gången.  Själv lyssnade jag i tidiga tonår till Lennart Lindgren & 
hans nyblivna fru, när paret i början av 60-talet gästade Hånger Filadelfia inför utresan, som 
missionärer till bergstaden Tarma i Peru. Under 60-talet gjordes många missionsresor med parets 
Volvo Duett på de då mycket dåliga bergsvägarna – från Tarma ner till Chanchamayoprovinsen 
och Perenédalen. Bilen var specialbeställd från Göteborg och försedd med diffspärrar.   

 

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://www.varnamo.pingst.se/sidor/latinamerika?pv_menu=52&pv_submenu=323
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Chanchamayoprovinsens djungler kallas för ”Djungelns ögonbryn”, belägna långt ner på 
östsluttningen av Andernas enormt höga bergskedja. 
 
 

 
Ogenomtränglig växtlighet vid sidan av stigen. 
 
 



�����������������������������������������������������������21 Djungeltur 31 oktober          �������17�� 
�

 
Här en uthuggning i djungeln med en tidigare turistanläggning under reparation. 
 
 
 

 
En vild blomma i djungeln. Stora fält med odlade blommor – Speciellt i Tarmadistriktets högt 
belägna bergsdal. 
 
 



�����������������������������������������������������������21 Djungeltur 31 oktober          �������17�� 
�

 
 

 
En turistanläggning i djungeln i avskildhet av bergen och floden.  
 
 

 
På säker mark på rätt sida floden. 
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Här körde Lennart med Volvo Duetten för snart 50 år sedan. Nu går han i röda skjortan mitt på 
bron och minns gamla tider. 

 
Möte med den föregående borgmastaren ( här hittar du förutom information även 2 st intressanta missionsfilmer, 
som du inte bör missa ) i provinshuvudstaden La Merced. Liv Haug kom som missionär till provinsen för 
40 år sedan ( jubileumsnumret är en stor fil, som tar en stund att öppna ) på rekommendation från Lennarts 
familj, som då flyttade till Lima för att starta ett nytt missionsarbete i Perus huvudstad. 
Lindgrenfamiljens arbete i Lima har från starten i en hyrd lägenhet utvecklats till en idag mycket 

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=37
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omfattande och välsignad verksamhet med förgreningar ut över jättestaden, som växt enormt 
under decennierna.  
 

 
Under Livs 4-åriga period som vald borgmästare styrde hon själv med fast hand byggandet av 
provinshuvudsstadens nya stadshus. 
 

 
En byggprocess under strikt kostnadskontroll gjorde att pengarna räckte till mycket .. 
 

http://casadeoracionsjl.blogspot.com/
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.. t.o.m. konstmålningar på pelarna som bar upp huset över innetorget, som syns på bloggbild. 
Stora resultat med investeringspengar, som inte dränerats av sedvanliga mutor. 
 

 
Liv Haugs senaste egna byggprojekt (ljudintervju & flera bilder ). - Ett nytt Filadelfia - församlingshus i 5 
våningar i La Merced.  

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4031
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Kyrkolokalen. Invigningsfilmen på den 2:a filmen här. 
 
 
 

 
5:e våning. Takvåning, som nu också skall få ett tak. I nedre högra hörnet skymtar motvikterna för 
montörerna från Lima, som monterar glasfasaden i den hängande byggställningen. 

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
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Utsikt från takvåningen över staden, vars innevånare önskas som medlemmar i den nya 
Filadelfiakyrkan. Liv bygger i tro med 0 medlemmar i starten och grundat på det stora förtroendet 
hon fått i hela provinsen efter alla årstionen. Själv har Liv köpt och renoverat ett hus för eget 
boende i staden, där det dock inte tycks bli ngn. pensionärstillvaro efter de 40 åren. - Efter vad som 
framgår av länkinformationerna. 

 
Det blir tydligen kanske pengar även till tak över takaltan. 
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Det arbetades frenetiskt överallt. Det är måndag och på lördag skall invigningen äga rum med 
besök av 20-talet gäster från Filadelfia i Kristiansand. Liv har styrt byggnationen i detalj och själv 
köpt allt material och förhandlat avtal med de olika entreprenörerna. Nu jagade hon på arbetet. När 
hon guidade oss under dagen enl. följande sidor parkerade hon bilen vid bygget för att arbetarna 
skulle tro att hon var på plats och övervakade.  

 
Nu har vi så fortsatt vägen nedåt till Perené, där Liv startade sitt arbete i Pernédistriktet för 40 år 
sedan. Arbetet resulterade bl.a. till att hon valdes till kommunalråd. Här är kyrkolokalen ”Iglesia 

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
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Filadelfia”. 40 års firandet på den 1:a filmen. Vi träffade här även en ung norrman. Tydligen är det 
han som intervjuas här.    
 

Bron i Perené. Här har Liv arbetat sedan 1972 och utfört ett strålande missionsarbete, som 
startade med byggandet av denna bro kallad ”Norgebron”. Här kan du läsa om utvecklingen i 
dessa då små avskiljda djungelsamhällen. Under perioder var Liv ett valt kommunalråd i detta 
samhälle och byggde då – förutom alla församlings- & biståndsbyggnader - även officiella 
byggnader – t.ex. fotbollsstadium. Hon gjorde t.o.m. själv i början hantverket med både el- & vvs-
arbeten. Dragspelandet och förmågan att lära sig läsa broritningar är andra exempel på viktiga 
verktyg i denna så framgångsrika, långa och fortfarande efter alla åren pågående missionärstjänst. 
 

 
Vi besökte indianbyn med djungelindianer. 

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://m.k-s.no/artikkel/article/44000
http://m.k-s.no/artikkel/article/44000
http://m.k-s.no/artikkel/article/44000
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4034
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
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Lisbeth försöker prata gojja. 
 
 
 

 
Hövdingen håller välkomsttalet. 
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Liv tillsammans med oäkta indianer. Andra indianbilder syns på bloggen -  länken överst på sid. 1. 
En sökning på Google på ”Liv Haug” ger massor av träffar. 
 

 
För övriga besök under dagen hänvisas till bloggen. 

http://inkaresor.wordpress.com/2011/11/07/21-djungeltur-31-oktober/
http://inkaresor.wordpress.com/2011/11/07/21-djungeltur-31-oktober/
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Det är kväll och vi är tillbaks i La Merced, där gatorna dekorerades med blomblad p.g.a. en festival. 
Bergstaden Tarma är ett centrum för huvudnäringen med stora blomsterodlingar. Vi skall passera 
staden i morgon på vår 30 mils bussresa till Lima. Klättringen sker först upp till Tarma 3 050 m och 
sedan vidare över passet 4 800 m och sedan ner- ner- ner.   

 
Så var dagen slut och vi fick lämna festivalen och sätta oss i bussen och återvända till hotellet i 
San Ramon. En ny lång dag i Peru var slut – en av många, långa & fullmatade med upplevelser. – 
Se bloggen !  I morgon väntar oss ett riktigt kraftprov. - Bussresan över en av jordens största, 
längsta och högsta bergskedjor. Det blev en sen kvällsankomst till Lima.  

http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://filadelfiakristiansand.no/sider/tekst.asp?side=4070
http://inkaresor.wordpress.com/2011/11/07/21-djungeltur-31-oktober/

