
 

 

Kjære alle venner av Hogar Norma  

 
Dette er historien om Griselda som kom til Hogar Norma som 6-åring.  Hun kom 
fra en liten landsby med frukttrær og ville dyr som heter Paso Cadena. Der de 
bodde lagde de mat på bål, og Griselda likte å sitte ved bålet for å varme seg og 
se på flammene. Ettersom hun er født med cerebral parese og har epilepsi, måtte 
hun passes hele tiden. En dag hun satt ved bålet og fikk epileptisk anfall, falt hun i 
flammene og fikk stygge brannsår i deler av ansiktet, på armen og brystet.  
 
Griselda kom til Hogar Norma med betente brannsår og mye smerter. Moren var 
død, og faren hennes hadde ikke mulighet til å passe på henne siden han hadde 
flere barn, og Griselda krevde mye tid og omsorg. Livet på HN begynte med mye smerte og tårer, men hun 
fikk sårstell og behandlinger hver dag. Opplevelsen var en blanding av sorg og glede, hun fikk masse 
omsorg og kjærlighet, mat og godt stell, men vi vet ikke helt hvor mye savn hun hadde etter familien sin. 
Etterhvert begynte jenta å bli bedre, hun kunne smile og gi klemmer. Hun likte å gå rundt i hagen og ta på 
gresset og bladene, lukte på det og smile.   
 
Griselda minner meg om et sitat som jeg liker: «Måtte ditt liv være fylt av herlige dager» Vi er så 
takknemlige for Griselda i dag, og uansett hvor dårlig hun er, så smiler hun. Tross sine fysiske og mentale 
begrensninger, lever hun godt og har det bra. Livet kan virke urettferdig men hvis Griselda kunne snakke, 
så tror jeg hun ville si at livet er herlig.  
 
Opplevelsen av livet for Griselda og mange av de som bor på Hogar Norma og som er født annerledes, er at 
livet er godt. De er alltid glade og takknemlige. Jeg blir velsignet hver gang jeg er sammen med dem, og jeg 
blir smittet av den ekte gleden de har. Jeg har hørt dem be og takke slik: «Herren er min hyrde, jeg mangler 
ingenting», og vi har mye å lære av dem. Jeg takker Gud for at du er med oss om dette og gjør livet godt for 
alle som bor på HN. Gud velsigner deg for støtten du gir, og vi håper du er med videre. Livet er godt når vi 
kan dele med andre.  
 
Hilsen 
Lourdes Førland 
 
Følg oss på facebook: 
https://www.facebook.com/HogarNorma/ 
 
Kontonummeret for Hogar Norma: 7104.20.22688 
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