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To måneder ligger allerede bak oss siden vi kom tilbake til Paraguay. Kan vel si det slik uten å
overdrive, at det har vært noen hektiske måneder, men to måneder med opplevelser og
velsignelser...
Paraguay opplever en den største flom og oversvømmelse på flere tiår, etter store
nedbørsmengder over lang tid. For et par dager siden kom det 240 mm regn i løpet av 5
timer, i byen Filadelfia, her kan en snakke om at det «bøtter ned». Nærmer 200 000
personer har måtte forlate forlate sine hjem, som står under vann... De store nedbørs
mengdene gikk også ut over huset til pastor familien i Chorè. Det måtte totalrenoveres. Dere
som har vært i Chorè vet hvor enkelt det var, råttne trevegger, og noen murvegger smuldret
opp da det var brukt mye jord og lite sement da det ble bygget, så nå ble de ytre
påkjenningene i meste laget. Det som møtte oss var pastorfamilien innlosjert på et par rom i
menighetslokale, og folk i arbeid for å restaurere pastorboligen. Jeg tror jeg kan si det slik, at
vi kom i rett tid for å legge noen føringer i fullførelsen. Heldigvis var Elisabeth og Dag Inge
Sørdal på en 14 dagers «ferietur». Det ble 14 dagers hardt arbeid, men så ble resultatet bra,
kanonbra!
Må nevne litt «Tysvær prosjektet». Det er jo bare helt fantastisk, hva et engasjemang kan
føre til.... El Portal, en ny fattig bydel, med i overkant av 50 skolebarn, men skolen var det så
som så med. Den manglet det meste... Vi har hjulpet litt til fra starten av, men det var etter
Dag Inge Sørdals forrige besøk, at Grinde Skole og Tysværvåg skole kom på banen. Hefra fikk
vi utsendt flotte pulter, og elevene hadde en maraton som innbrakte en et betydelig beløp til
skolen i El Portal... Nå pågår det en aksjon i Tysværområdet, «TAK OVER HODET» som er for
å renovere det første klasserommet, det manglet bla.dører, viduer, og rett etter at aksjonen
startet føk hele taket av i en kraftig storm som passerte.... Nå ser vi frem til innvielsen ved
skolestart i februar, med et ny restauret klasserom, og 50 flotte pulter fra Tysvær. Da blir det
fest! Vi gleder oss allerede!!
Det evangeliske arbeidet vokser fortsatt. Stadig nye kommer til, og nå sist søndag ble 9 døpt,
og flere står for tur.... Menigheten teller nå i overkant av 500 medlemmer. Vi har også
bestemt å starte opp i en ny by, Santa Rosa del Aguaray. Denne byen er et viktig knutepunkt
ca 60 km nordover fra Chorè, og er en by i stor utvikling. Møtene holdes i et privat hus for
tiden, men vi er på leting etter et mer egnet lokale som vi kan leie.
Det er spennende å få være med på dette, få oppleve det vi opplever.... Vi slipper ikke unna
prøvelser og utfordringer, det er noe som følger med i denne tjenesten, men vi opplever
også det som bibelen sier; at Gud selv går med og stadfester sitt ord...
La meg avslutte med og takke den enkelte av dere for all støtte og forbønn... Dere en en
årsak til at vi kan leve dette livet her i Paraguay. Gud velsigne dere!
Vennlig hilsen
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