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Rapport for 2021 – Hogar Norma     

Ikke mange ukene på nyåret ble Paraguay igjen truffet av korona med full styrke. Vi strammet inn Covid-19 

protokollene enda mer da det ble kjent at det var mange som ble smittet i Ypacarai og fordi mange av personalet på 

HN bor i byen. Tross alle rutiner ble 4 av beboerne og 4 av personalet smittet. Catalina den eldste beboeren ble 

dessverre syk og etter få dager orket ikke kroppen mer og hun død av korona. Og selv om vi var fullt klar over at våre 

beboere på Hogar Norma var i risikosonen pga. sine diagnoser kom det så brått på oss. Det er et stort savn etter 

Catalina, hun var full av liv og elsket å leve. Hun var en av de første som kom på hjemmet og døde bare noen dagen 

etter hun fylte 60 år.  

Helsesystemet i Paraguay er dårlig fra før og når pandemien kom kollapset hele systemet. Tilgang til seng på en 

intensiv avdeling var helt umulig. Våre beboere er ikke prioritert i et slikt system og enda mindre når de ble smittet.    

Vi valgte da å isolere en del av hjemmet hvor vi fikk en lege og ett par sykepleiere til å se til de syke. Vi skaffet 

oksygenkolber til leie og all nødvendig medisin ble kjøpt inn. Fordi to av bestyrene ble smittet, valgte vi å ha sykepleier 

på huset hver dag. Vi takker Gud for de mange som var med her i Norge og hjalp til økonomisk i denne så vanskelige 

perioden. Dette ble gjort ved ekstra bidrag fra både private og kiker gjennom Spleis, Vipps eller giro. Lokalt var også 

byen klar over behovet for hjelp og flere var med å donere mat, drikke og sanitærartikkeler. Vi fikk også hjelp til å 

desinfisere hjemmet både ute og inne av et firma som utfører slike oppdrag, helt uten kostand.  

Etter covid-19 har vi fortsatt stort fokus på helse til beboerne og personalet. Alle får rutinemessig helsekjekk med lege 

hver måned og sykepleier er med og ser til at medisinering følges. Disse er også   tilgengelige i tilfelle noe akutt skulle 

inntreffe.  Hver uke har også beboerne hatt trening og fysikalsk aktiviteter hos en fysioterapeut. De ansatte kan fortelle 

om større mobilitet og en enklere hverdag for beboerne takket være dette regelmessige besøket hos fysioterapeut.  

En av beboerne har også hatt mulighet til samtaler med en kristen psykolog.  

Hjemmet er nå velsignet med et pastorektepar som har sagt seg villig til å bidra med sovende nattevakter. Dette gir 

trygghet til både beboerne og de andre ansatte. Vi vet det har vært mennesker inne på dette området nattestid og 

forøkt å stjele. Nilda og Fabian er godt kjent med hjemmet fra før. Nilda ble faktisk født på stedet når det i sin tid 

bodde norske misjonærer der og når det ikke så sjeldent kom mennesker som trengte hjelp med helsen. Begge har 

vokste opp i Filadelfiakirken og kjenner beboerne godt. Nilda og Fabian med familien er med en gang i måneden og 

tilrettelegger en andakt med bønn, lovsang og Guds ord for både beboere og de ansatte. Tilbakemeldingene har vært 

svært positive og det fortelles om at Den Hellige Ånd er sterkt til stede i disse samlingene med vitnesbyrd, sang og 

bønn.  

Vi har mange utfordringer med vedlikehold som ikke har blitt gjort mye på grunn av Covid-19. Fordi dette innebærer 

en del ekstra jobb for de som nå er ledere på hjemmet, ønsker vi i familien Førland å kunne bidra. Planen har vært 

helt siden før korona å ta et par måneder av sommeren å jobbe med vedlikehold. Vi ber og håper virkelig at det 

endelig kan være mulighet å gjennomføre dette denne sommeren 2022.  Arbeid som bør sees på er renovering av det 

elektriske anlegget, diverse reparasjon av tak, vinduer og dører. I tillegg er planen å få kjøpt en etterlengtende bil til 

hjemmet. 

Det er med takknemlighet til Gud når vi ser at økonomien for Hogar Norma er god, takket være alle de trofaste giverne 

som også har stått med i året 2021.  Vi har god oversikt på hva pengene går til hver måned og er «daglig» oppdatert 

på hvordan situasjonen på hjemmet er. Som vi nevner, håper vi å kunne starte med litt tyngre vedlikehold og kjøp av 

bil til sommeren. En del av beholdningen er øremerket til dette, noe som gjør oss optimistiske med hensyn til å kunne 

få gjennomført en god del av det som er planlagt.  

Vi er takknemlige for dere som kirke og som trofast er med i dette viktige arbeidet. Selv om ikke kontakten er så ofte 

er skal dere vite at det er trygt å ha dere med. Vi er åpne for å besøke dere om det skulle være ønskelig.   

 

Støttegruppa Hogar Norma  

Rigmor Overhalden, Lars Overhalden, Aina Førland, Hanne Steger, Nathalie Maidana 

Lourdes og Morgan Førland  

 

 

 



 

 

 

Driftskonto 7104.20.22688    

Inngående saldo på konto 1.jan 2021          197 889,22  

Totalt inn på konto i 2021 
(* 10 000,- overført fra 0530.33.47226 til vedlikehold) 

        563 003,44*   

Overført til Hogar Norma i 2021 -        405 750,00  

Overført konto 0530.33.47226   Øremerket «Bil» -          35 000,00  

Utgående saldo på konto 31.des 2021          320 142,66*  

 (* 40 000,- øremerket «Bil» fra Pinsemisjonen)    

    

  

Vedlikehold, investering m.m. konto  0530.33.47226   

 Inngående saldo på konto 1. jan 2021   49 170,49 

 Overført fra driftskonto øremerket «Bil»                35 000,00  

 Sum inn på konto  4 200,00   

Overfør til driftskontor til vedlikehold av Hogar Norma  -         10 000,00 

 Utgående saldo på konto 31.des 2021  78 370,49 

 


