
God jul 2018 til alle våre venner!

Kjære alle venner av Hogar Norma! 

Nå har det vært vår og sommeren er kommet for fullt her
på disse breddegrader. Med våren kom det mye regn og
fuktig vær, men det er ikke behov for vedovnen i stua
lenger  –  og  godt  er  det.  Og  i  tillegg  til  en  skikkelig
vårrengjøring  når  det  gjelder  uteområdet  her,  så  har
Federico  fått  plantet   både  nye  appelsin  –  og
mandarintrær og ananasplanter. 

Wilfrido  har  hatt  bursdag  –  og  som  dere  skjønner  er
fødselsdager på Hogar Norma en anledning til litt  fest,
kake og moro. Det liker vi! Og denne gangen fikk vi til
og med gjester fra Norge. 

Vi fikk også besøkt tío (onkel)  Lars (Førland) før han
reiste til Norge i oktober på grunn av at han var alvorlig
syk. Like etterpå fikk vi høre at han hadde flyttet hjem til
himmelen.  Det  var  han  som  sammen  med  (tante)  tía
Jorunn startet Hogar Norma i 1968. Flere av oss som er
litt eldre, har vokst opp med ham som vår eneste pappa,
og vi  kommer  til  å  savne ham.  Vi  er  takknemlige  og
glade for det han fikk bety for så mange.

Den 1. desember blir det stor markering her. Da feirer vi
at Hogar Norma er 50 år. Jubileet arrangeres av flere av
dem som vokste opp på hjemmet fra 60 til 90-tallet.

 I den forbindelse er vi frimodige og ber om et ekstra
løft  når  det  gjelder  økonomien. Vi  er  som  alltid
avhengige av støtte fra dere trofaste givere her i Norge.
Takket være dere får vi endene til å møtes, men det er
ingen hemmelighet at økonomien er litt trang. Vi vil så
gjerne  fortsatt  kunne gi  beboerne  på  Hogar  Norma et
trygt og godt hjem med alt hva det innebærer.

Vi  vil  benytte  anledningen  å ønske  dere  alle  en
velsignet jul!  Vi gleder oss alltid til denne høytiden –
og tenker på dere og takker for dere alle. 

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/HogarNorma/ 

Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688. Vippsnummer er 817343

https://www.facebook.com/HogarNorma/

