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Sender deg/Lupy en henstillng om hjelp til menigheten i Chorè. Det gjelder eiendommen 
som pastorboligen ligger på. Dette er en eiendom som i sin tid ble anskaffet av norske 
misjonærer. Imidlertid ble ikke det juridiske den gang ordnet, så eiendommen forble juridisk 
sett kommunens eiendom. I høst kom beskjeden fra kommunen; Betal innen utgangen av 
2015, eller så vil eiendommen bli lagt ut på det åpne markede.  Det som menigheten må 
betale er 8 100 000 guaranies, som tilsvarer kr. 12500  

Menigheten har akseptert prisen, regningen fra kommunen er enda ikke kommet, men den 
kommer vel i løpet av januar / februar. Menigheten vil ta opp lån om nødvendig, men jeg 
skulle ønske at vi kunne gitt de et håndslag fra Norge, da vi vel burde ha ordnet det formelle 
da vi skaffet eiendommen....

Så er det kanskje de som tenker, at dette burde de klare selv, med den veksten som 
menigheten opplever. Til det er å si at vekst er det, begeistring er det, entusiasme er det, 
men det aller meste fra personer som lever på et minmum. Det vokser, men med vekst 
kommer også utgifter, spesielt når en går til nye plasser. Pastor paret Gladys og Higinio 
Molinez får enda ikke noen fast lønn fra menigheten, men litt støtte fra Norge, siste kvartal 
fikk de kr.7000, og endel av dette beløpet ble også brukt i arbeidet. Det er et pastorpar som 
gir alt, for å nå ut med evangeliet. 

Vi hadde jo en avtale da jeg reiste ut at jeg skulle sende dette brevet  da jeg landet i 
Paraguay, men jeg landet til ett hektisk opplegg som har tatt nesten hele oppmerksomheten,
derfor har det dradd noe ut. Årsaken var at forstanderboligen i Chorè måtte renoveres pg av 
store nedbørsmengder, og her måtte jeg bare trå til med det elektriske. 

Alle som har vært på besøk der, vet at dette var nødvendig,og at det burde vært gjort noe 
med boligen tidligere,men nå var det alså regn og uvær som satte det hele  gang. Til dette 
har også menigheten lånt penger, men nå har pastorfamilien fått en brukbar bolig.

Jeg håper at Lupymenigheten i fellesskap kunne bidratt, slik at i alle fall tomta ble betalt, 
kunne det bli litt ekstra til å betale noe av det som står igjen på boligen hadde jo det vært 
topp, men de kr. 12 500 er det som er prekært. 

Kontoen som kan brukes er vår misjonskono 3201 27 87447
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