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           Søknad lokalutvidelse i Choré           

Oversender  LYPY en søknad fra menigheten i Choré. 

Menigheten i Choré har de siste årene opplevd en 
formidabel vekst. Da Higinio flyttet dit, var det en 
venneflokk på seks, som faktisk ikke ønsket at han kom, 
men Knut Asplund var klar og fast, dette var den nye 
pastoren. Nå seks år senere teller menigheten 238 
medlemmer, og har ni utposter !
Nå Julaften hadde de dåp, og 24  ble døpt.

Det er bare et par år siden det lokalet som de har ble 
innviet, men dette er nå altfor lite, noe jeg selv har 
konstatert ved mine besøk i Choré. Det sier seg selv at 
skal de kunne ta imot flere folk må de utvide. Utvidelsen 

er de i full gang med. Veggene er kommet opp til takhøyde. 
 Det rekner med å klare det aller meste av utvidelsen selv,men taket må tas i en engang, og prisen på 
det er  30 000 000 guaranies, omgjort til nor. kr. ca. 45 000,- .
Det er taket de trenger støtte til. 
Det eksisterende lokalt blir bygd ut på den ene siden, slik at det som idag er lengden på lokalt, blir 
bredden i det nye. 
Se vedlagt bilde. Mønet på bygget blir ved søylen ca. midt på bildet, så veggen på tilbygget skal 
forhøyes noe opp mot mønepunktet. Dette kan ikke gjøres før det gamle taket er tatt ned  
Taket over det eksisterende lokalet blir tatt bort, brukt til tak for lokaler som skal bygges på to av 
utpostene.

Menigheten i Choré har eget eldsteråd, egen  byggekomite, og ledes på en meget sunn måte. Her er 
alt det økonomiske ordnet på en transparent måte. Det er valgte personer som tar seg av økonomien.
Det blåser litt «nye vinder» over Paraguay, mht tienden, ( at pastoren styrer tienden) men dette 
praktiseres ikke i Chorè. All økonomi forvaltes av menighetens valgte personer. 

Jeg har snakket med Ramon Estigarribia , som er Pastor.pres. og han gir sin fulle tilslutting til denne 
søknaden.

Jeg håper dere i LUPY kan finne noen støttepartnere til denne søknaden, kanskje PYM har noe å 
bidra med, slik at taket kan komme på plass før vinteren her ute.
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