Nyheter fra Hogar Norma
Desember 2016
Kjære venner!
Her kommer noen nyheter fra
oss. I forrige uke fikk vi besøk av
noen personer som kom med en
rullestol til Griselda, og disse kom
sammen med representanter fra
fylkesmyndighetene i vårt fylke.
Hun som er ansvarlig for
avdelingen
for
funksjonshemmede, inviterte oss
til å delta på en spesiell samling for disse. Det ble en fin opplevelse for oss alle. Det var
underholdning med kulturelle innslag og servering av forfriskninger.
I byen vår skal det også velges Miss
Ypacarai, og de som organiserer dette
har sagt at de vil støtte Hogar Norma.
Vi vet ikke om det vil utgjøre
pengestøtte eller andre ting vi
trenger, men det viktigste er at de
som bor her i byen, får se at vi
fortsetter arbeidet og at vi får vist
hvem vi er og hva vi gjør. Så dette er
noe vi er veldig takknemlige for.
Julehøytiden nærmer seg og vi på Hogar Norma har allerede begynt å glede oss. Det er alltid
både morsomt og hyggelig å forberede til julefeiring her på huset, men størst av alt er at vi
kan feire Jesu komme til jorden.
Vi er også takknemlige for alle som hjelper oss med gavene dere gir slik at vi kan ha et trygt
og godt hjem her på Hogar Norma. Takk også for at dere ber for oss og ønsker dere Guds rike
velsignelse.
En varm og god hilsen fra
Elodia, Griselda, Juan, Nelly, Wilfrido, Elichy, Catalina, Beto, Felicio, Liz
og bestyrerparet Federico og Elsa og alle som jobber på Hogar Norma
Vi som arbeider for Hogar Norma her i Norge vil også takke dere som har stått sammen med
oss og støttet arbeidet også dette året, både i forbønn og med gaver. Uten dere hadde ikke
dette hjemmet kunne fortsette og hvordan hadde det da vært for våre funksjonshemmede
venner - så tusen takk.
Og med denne hilsenen fra oss, ønsker vi alle Guds rike velsignelse.
Lourdes, Nathalie, Aina og Hanne (alle Førland) og Lars og Rigmor Overhalden.

VI ØNSKER ALLE EN
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT OG VELSIGNET NYTT ÅR

