Info Hogar Norma – september 2020
Kjære venner av Hogar Norma
Her kommer en liten hilsen fra oss igjen.
I tiden etter Juans bortgang har vi hatt en tid med sorg. Vi reagerer alle forskjellig på tapet, men
livet må gå videre. En oppmuntring vi fikk, var en dagstur til nabobyen Pirayu. Vi leide en maxitaxi
og hadde en fin utflukt hele gjengen. I disse koronatider er det fest når vi kan få til noe slikt.
Kanskje en tur som dette er noe vi kan gjøre en gang i måneden? Det er mye terapi i å komme seg
litt ut og ha fine opplevelser sammen.
Noe som også er terapi, er håndverksarbeidene vi holder på med. Å sitte sammen – ansatte og
beboere – og utføre ulike arbeidsoppgaver samtidig som praten går, øker både trivselen og
følelsen av å være til nytte. Og så drikker vi deilig saft av villappelsiner som Wilfrido plukker til oss
hver dag. Dette er noe han liker å gjøre, men han vil gjerne ha litt betalt (ca. 2, 50 kr) som han kan
legge i kollektbøssa i kirka på søndagen. Vi håper at vi til neste år kan ha utstilling og salg av
produktene våre igjen.
Vi har også våre andaktsstunder der Kitty leser i Bibelen, og så ber vi og synger sammen. Vi takker og ber for dere, og da har vi et
norsk flagg som representerer hver og en av dere som ber og ofrer for at vi skal kunne ha det godt her på Hogar Norma. Og
lederne våre ber for oss også.
Vi er veldig glade for at Bernarda, en av lederne, er tilbake blant oss etter en tid hjemme på grunn av smittesituasjonen i landet.
Det styrker lederteamet og gjør at vi bedre kan utfylle hverandre når det gjelder ansvarsområdene våre.
Må Gud velsigne dere alle!
Lederteamet på Hogar Norma

Informasjon:
Det har nå gått noen måneder siden Morgan Førland tok over regnskapet for Hogar Norma, og han og hans kone Lourdes er nå
nye kontaktpersoner for dette arbeidet. Arbeidsgruppa her i Norge består av dem i tillegg til Hanne Førland Steger, Lars Morten
Overhalden, Aina Førland og meg selv. Lourdes har hovedansvaret for den tettere kontakten med lederteamet i Paraguay.
I den anledning vil jeg gjerne takke alle som trofast har stått med i disse 18 årene som er gått siden jeg overtok som kontaktperson
for Hogar Norma i 2001.
En stor takk for all støtte og hjelp både i forbønn og med pengegaver, slik at Hogar Norma har, og fremdeles kan være, et godt og
trygt hjem for våre funksjonshemmede venner.
Guds rike velsignelse.
Vennlig hilsen
Rigmor Overhalden

Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688 Vippsnummer er 81743

