
                  

                                     

Kjære trofaste venn: 

 
I skrivende stund er vi midt i storm sesongen som varer helt ut oktober måned.   Stormen Dorian, som 

gjorde total ödeleggelse på Bahamas, gikk först rett mot Puerto Rico.  Men, som ledet av en usynlig hånd, 

vendte den plutselig til höyre, fortsatte sin ferd rundt kysten, og deretter ut i havet.   Vi holder öye med 

Afrika kysten, for det er jo der alle stormer «födes», for siden å ta veien over Atlanter havet mot det 

Karibiske Hav.    

Vi föler med folket på Bahamas, for stormen Maria forandret alt her på Puerto Rico.  Det tar flere år å 

rette opp landets ökonomi etter slike ekstreme ödeleggelser.  Etter to år er vi ikke rede for en ny storm, så 

du kan forstå hvor glade vi var da Dorian ikke gikk inn over Puerto Rico. 
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Idag er alle elevene «ute i det fri».. Det er det nenmlig «lesedag», og alle samles i små 

grupper for å lytte til historier som blir lest av både elevene selv, lærerinna, mamma, pappa, 

bestemor og bestefar.  Alle som vil kan delta, og du kan tro de har kost seg.  Med 40 

varmegrader i klasserommet er det nesten «kaldt» i skyggen av de fine trærne våre ute. 

 
 

Forrige måned fikk jeg en stor 

glede:  Marit, min 

barndomsvenninne, kom på 

besök sammen med  sin mann, 

Paul.  Fra venstre til höyre: 

Sylvia, skolens leder, Paul, 

meg selv og Marit (Laubo).  De 

fikk möte barna, lærerne, og se 

de fine klasserommene. Besök 

fra Norge er en stor glede.... 

Det var seks fine 

grupper i alt, men det 

blir ikke plass til flere 

enn to av dem.   

Gud har gitt oss det 

vakreste stedet i Puerto 

Rico..Er du ikke enig? 
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VI HAR ET STORT BEHOV PÅ SKOLEN I DENNE STUND:  I fölge brannvesnet trenger 

kjökkenet flere bedringer for å kunne fortsette i bruk.  Stormen Maria ödela fullstendig den 

beskyttede plattformen hvor to store gas-tanker ble oppbevart flere meter i avstand fra 

bygningen med kjökken og spisesal..  Likeledes ble gas-ledningen fra plattformen 

bokstavlig talt revet opp fra jorda og ödelagt. Vi klarte å redde de to store gas-tankene, men 

ingenting av den andre ödeleggelsen ble dekket av forsikringen.  I tillegg krever nå 

brannvesnet ekstra utstyr på selve kjökkenet på grunn av utvidet bruk av gas-ovn.   Vi må 

innstallere et sprinkel anlegg i tilfellet brann, og alt koster jo penger..  Vi må bygge ut en ny 

plattform som må være beskyttet av gjerde med tak og inngangsdör som må holdes låst. 

Den vesle gastanken vi har brukt siden stormen er ikke lenger tillatt. 

Som du vet, vår kjære venn, klarer vi ved Guds nåde den daglige driften av skolen, men alt 

ekstra er et stort problem for oss.  Derfor er din neste offergave til Sarons Rose SÅ VIKTIG 

denne måneden.   Og har du anledning til å legge til noen ekstra kroner, hadde det vært en 

STOR hjelp.  I tro til Gud skal jeg sende deg bilder av ALT I ORDEN i neste brev..  Gud 

velsigne deg, styrke deg og lönne deg for all din trofasthet.   

På forhånd EN HJERTELIG TAKK FOR DIN HJELP fra, Karin og Carlos 
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