
Julehilsen '99 nr
Etter 6 ha sett tidenes hAndballkamp hvor de
norske jentene ble verdensmestre, blir det vel
et lite antiklimaks 6 skrive julebrev. Men det
mi gjores, og sa er vi i gang. Faktisk er vi
som bor i Moholtlia kommet litt ijulestemning.
Aslaug har begynt d bake, snoen er kommet
og Jostein har f{tt seg noen skiturer. I hyeld
var i kirka og sang julen inn. M gleder oss til
jul n6.

Ragnhikl ble konfirmert 2.mai. Konfirmasjonen
i kirken og selskapet etterpi med mange av
dere som gjester, gjorde dette til en minnerik
dag for oss alle sammen. Takk for all
oppmerksomhet.

26.november ble hun
15 6r (bilde$ og er
nd snart ferdig pi
ungdomsskofen.
Nesle 6r blir det
trolig allmennfaglig
(videregdende). Hun
har mange venninner
som holder til
hjemme hos oss.

Eimund gikk Helse og sosial pd KVT i {ior, og
gdr nd "Bam og ungdomsarbeidef pi Tiller
videregdende skole. Nylig hadde han 3 ukers
praksis pl bamehage. Det varvisst slitsomt og
pussig nok lengfiet han tilbake til skolen.....
Han trives godt der, men enda bedre pd
McDonalds hvor han jobber s& ofte han kan.
Han er en spillopper med masse rare pdfunn.

Eimund
spiller
scrable .
med
mormor,
Ragnhild
m.fl

Jomar gdr sykepleien i Bergen (Diakonisse-
hjemmet). Han trives kjempegodt, og leier en
leilighet i Skriveqft 42 (5054 Bergen) sammen
med 3 andre studenter.

Jomar sift
rom er ikke
stort, men
etter en tur
pi lkea ble
ganske fint.

Moholtlia 12.12.99

Amstein gir pd befalskolen (132 Staverlokk,
BSIN, 9401 Harstad). Det er toft, men han
trives med det.

Han har vert
hjemme et
par helger i
hsst. Han
kjorer belte-
vogn, skyter
med 12-7, og
mye annet
spennende.

Pappa jobber fortsatt i Storebrand. Distriktet er
utvidet med Nordland, Troms og Finnmarft.
Mye reising, men ogs{ et priviligeum 6 fd reise
rundt og se landet vi bor i. Pappa jaktet mye i
host. Mange flotte naturoppelvelser.

| 6r har vi
feiret 20
5rs
bryllups-
dag. Er
ikke det
ganske
lenge ...

Mamma har gdtt opp til 75o/o stilling pe
Nidarvoll sykehjem. Der trives hun kjempegodt
med t stelle for de eldre. Gleder seg tiljul. N{r
tvillingene kommer hjem. Ellers synger hun i
kor, leser og broderer litt. Me visst begynne
med briller.

Ellers endrer livet seg. Ndr ungene vokser til,
begynner en ny epoke. Mulighetene er mange
nAr vi gdr inn i et nytt drhundre. Med ny
utvikling, forandring og mye spennende 6
oppleve. Se vir hjemmesicle pd
http://home.sol. no/ josta.

Vi hiper det beste for dere og vil onske dere

God Jul og Godt NyttAr !

Her skal ai drumme on funfred
som ui skal eie en gang.
For dette barn hm hinhn ned
ogimdtnfllles med sang !

Hilsen
Ragnhild, Eimund, Jomar, Arnstein
Aslaug og Josbin


