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Vi skriver allerede desember måned, og det kan være fristende å vende blikket bakover å se hva
er det som ligger bak oss i 2016. Her ligger det nok litt av hvert for de fleste av oss, også ting vi
muligens helst vil glemme, skuffelser, vanskeligheter osv. Det er jo slike ting vi alle opplever
enten vi kaller oss de ene eller det andre... Livet er ikke helt forutsigbart, men det vi har erfart til
nå er at Guds løfter holder, og han som lovet å være med alle dager, .... han er med!
Vi kom hjem i september etter noen hektiske måneder ute, der det skjedde mye på alle fronter.
Det siste vi gjorde var å losse en container med hjelpesending, som kom bare dager før vi satte
oss på flyet hjem. Stress blir det jo, men det oppveies når du opplever glede og begeistring hos
dem som mangler det meste, når de blir tilgodesett med flott brukttøy eller leker fra Norge.
Ut fra menigheten i Choré vokser det fortsatt, og rapportene vi har fått fra pastor Higinio
forteller at i disse månedene vi har vært i Norge så er nye steder er nådd, og nye hus-fellesskap
etablert. Teller vi alle husgruppene og utpostene vi har så teller det nå 42. Dette er også en stor
utfordring for hele lederskapet i menigheten, for det følger ansvar med.
I en av de større utpostene Primero de Mayo, (1. mai på norsk), har en i løpet av de siste
månedene kommet langt med å ferdigstille lokalet. Det har blitt pusset både innvendig og
utvendig, grovgulv er lagt, vindu og dører er satt inn. Alt dette ved at vi har maktet å formidle
gaver fra støttepartnere i Norge.
Gledelig er det at i containeren som i disse dager er på vei og ankommer Paraguay i februar, så
har den med seg 130 stoler, nettopp til dette lokalet, og når de kommer frem blir det fest.....
Slik er det når vi i fellesskap bygger Guds rike i Paraguay, vi vil fortsatt opplever at Herren går
med og stadfester sitt ord!
Vi setter oss på flyet ut igjen den 30 desember. Tiden hjemme er over for denne gang. Det har
vært en hektisk tid, der vi har fartet fra Trysil i øst til Øygarden i vest og Lista i sør. Tilbakelagt
over 10000 km, ofte med hestehenger på bilkroken. Dette for å ta med oss det som er blitt
samlet inn til de som mangler det meste i Paraguay, og som har resultert i at en container med
hjelpesending er på vei ut. Takk til dere alle for støtte og oppmuntring. Dere er alle en del av det
arbeidet vi står i!
Det er mange utfordringene som venter på oss både blant indianerne og i det
menighetsbyggende arbeidet ut fra menigheten i Choré.... ikke alt blir like enkelt, men det
gjelder å se mulighetene som ligger i hver utfordring.....
La meg også benytte denne hilsningen å få ønske dere alle en fredfull julehelg og et velsignet
nytt år 2017.
Vi vet ikke hva året vil bringe, men la oss stå sammen for å nå enda flere med evangeliets
budskap, et budskap som skaper fred og håp.... og sammen når vi lengre !!
Hilsen

