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Juleforberedelser i  
Paraguay  
 

Vi skriver 7. november i dag og 

butikkene fylles opp av alle slags 

julestas og glitter, figurer til 

julekrybber i alle størrelser og 

prisklasser og plastjuletrær med snø 

på. En kan bli helt ør av mindre. 

Butikkene er åpne til langt utpå 

kvelden den 24. desember, for det er 

først midt på natten at de spiser sitt julekveldsmåltid. Den 25. er 

det fridag og tid til avslapping og familiesammenkomster.  

 

Julemiddagen er gjerne forberedt så rikelig at den varer til neste 

dag. Den bør helst bestå av forskjellig slags kjøtt, av storfe, gris og 

høns samt en spesiell pølse som de kaller for ”småkyss”. Tilbehør er 

ris, mandiokk, maiskake og forskjellige salater. Ellers er cleriko det 

store, en type fruktsalat med så mange som mulig slags frukter oppi 

blandet med cider. På grunn av varmen som ofte er i julen, blir den 

holdt kjølig med mengder av isbarrer rundt den store clerikobollen. 

Den skal helst være stor, for etter julemåltidet går naboene rundt 

og besøker hverandre og smaker på hverandres cleriko. De mest 

religiøse har kl. 23 vært til midnattsmesse i den katolske kirken før 

de spiser sitt julenattsmåltid.  

 

Inge og jeg skal feire vår 22. jul her i Paraguay, så 

varmen og sommeren hører på en fin måte med til 

vår julefeiring. Sommeren begynner i desember. De 

fleste skolene opp til gymnasnivå har sine 

avslutninger for sommeren i begynnelsen av 

måneden. Universiteter og høyskoler holder gjerne 

på til lillejulaften med eksamen før de tar ferie til 

slutten av januar.  

 

I prosjektet som vi arbeider i, er det en travel måned, for alt arbeid 

for inneværende skal være avsluttet til jul/nyttår. Vi har også prøvd 

å følge opp skikken her ute med å gi de som arbeider i prosjektet en 

liten julekurv med forskjellig knask, en boks med fersken, grønn te 
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eller kaffe, karameller, sjokolader, søte kjeks og ikke å forglemme 

det runde paraguayiske runde julebrødet. Så skal bosskjøreren ha 

litt, avisgutten og de som passer huset her vi bor, og en del andre, 

så det blir fort noen kurver. Men kjekt er det å kunne være med å 

oppmuntre trofaste arbeidere. Ikke alle har det så godt som oss og 

kan kjøpe den maten de trenger.  

 

Til den som kommer og spiser på lørdagene i 

menigheten, håper vi å kunne lage en skikkelig 

julemiddag den 23. desember. Vi håper vi kan gi 

dem et rikelig og godt julemåltid og litt program om 

hvorfor vi feirer jul. Meningen er at de også skal få 

med seg et julebrød og litt smågodt hjem.  

 

Til slutt vil vi hilse til alle. Be fortsatt for Paraguay og arbeidet her 

ute. Spesielt en hilsen til alle trofaste eldre forbedere og givere. 

Forbederoppgaven er en av de viktigste i Guds rike.  

 

Sommerhilsen fra  

Inge og Inger-Johanne Bjørnevoll, Paraguay  

E-post: inge@bjornevoll.com 

 

(Stykket er sakset fra menighetsbladet Tabernaklet EKKO, Bergen) 
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