
Kjære venner av Hogar Norma September 2010

Det er med stor glede og takknemlighet vi også denne gang kan fortelle at alt er bare bra med 
alle her på Hogar Norma. 
Vi kan også med takknemlighet fortelle at vi på Hogar Norma de siste månedene på en spesiell 
har fått se Guds omsorg og hjelp og har fått merke Guds gode velsignelse.
En av de første dagene denne måneden fikk vi besøk av en av sjefene for statsadvokatene her i 
Paraguay. Han ville gjerne se hvordan vi har det her på hjemmet og kom med masse matvarer til 
oss.  De har også kommet med mat til oss tidligere, nor vi er veldig takknemlige for.
En annen dag kom en av de politiske kandidatene til ordførervalget her i byen på besøk. Han 
heter Fito Wildberger og kom med flere morsomme og lærerike spill til oss. Dette var en 
populær gave vi har mye glede av. 
Enda en organisasjon har kommet med hjelp til oss. De kaller seg "Jesus responde al mundo de 
hoy” (Jesus svarer verden i dag), og har kommet med matvarer til oss hver måned, Sist mandag 
laget to av jentene på kjøkkenet her forskjellig mat til våre venner som en takk for hjelpen de 
gir oss.
Noen skoleelever fra en videregående skole i nærheten kom også på besøk en dag og hadde med 
seg saft og kaker. Vi hadde det veldig morsomt sammen, noen spilte fotball mens andre gikk tur 
sammen med Liz og Nelly.

Blacito har nylig kommet til Hogar Norma 

På et søndagsmøte for en stund siden fikk Juan i oppgave å overrekke diplom til pastor 
Walter Neufel, en predikant fra oranisasjonen ”Jesus svarer”. Diplomet var et lite symbol på den 
takknemlighet vi på Hogar Norma kjenner for deres hjelp. 
John, Nelly, og Elodia har også deltatt i det regionale Special Olympics som ble holdt i byen 
Itaugua. Elodia og John vant gullmedaljer i sine respektive kategorier. 
For at Juan ikke skal ha store smerter er han avhengig av spesiell behandling som Frederico er 
flink til å ta seg av. De som kjenner til alvorlig funksjonshemning vil forstå hva det betyr for 
John.
Norma har ikke følt seg bra i det siste. Vi har derfor vært hos legen som diagnostisert med høyt 
blodtrykk. Nå spiser hun saltfri mat og det gjør at hun føler seg bedre. 
Lorena føler seg tryggere på arbeidsplassen sin og med arbeidet hun utfører. At hun kan være 
en jobb betyr veldig mye for henne og hun trives veldig godt.
På våre daglige morgenmøter ber vi for alle dere som hjelper og støtter arbeidet her på Hogar 
Norma. Vi ønsker dere Guds rike velsignelse.

På vegne av alle som bor på Hogar Norma.
Gregory Cabrera

Gladys (Litchi) har vært litt syk i det siste, men etter å  
ha konsultert lege er hun nå fin igjen. Hun syr  
forskjellige småting av stoff som hun noen ganger 
selger eller gir bort som gaver. Elodia var på besøk hos  
sin bror en lørdag og kom tilbake søndag ettermiddag.  
Det var veldig hyggelig for henne å komme bort litt og 
det gjorde henne godt.


