
Julehi fsen'2000 ti l
"NA har vi vaske golvet, og vi har bori ved. Og
vi har hengt opp foggelband, A vi har pynta
tre..." Ja, si er det juleforberedelser igjen. Vi i
Moholtlia er godt igang. Snoen lar vente pA
seg, men vi hiper den kommer snart !

Juleaften skal Aslaug skal arbeide senvakt,
Arnstein skal sti vakt p6 Akerhus slott, og
Jomar skal pi nattvakt. SA denne jula blir ikke
helt som den pleier. Men vi gleder oss til jul
som bare det likevel.

Jomar (21) trives godt i Bergen og med
sykepleiestudiet, men har tatt et 6rs permisjon
og kom hjem i sommer. Han jobber i
hjemmesykepleien for 6 tjene penger til en
"Jorden-rundt-reise". Han reiser 2.juledag og
kommer hjem i slutten av mai. Jomar gleder
seg, og mor gruer seg ...

Bildet over er taft pA Styggeho (2000m) fra en
fin tur vi (Arnstein, Jomar og Jostein) hadde i
Jotunheimen ihast.

Arnstein (21) ble ferdig pi befalskolen i
Harstad i sommer, og avtjener nA sitt pliktAr
som serjant og vaktkommandor pi Akerhus
slott (HMKG). Han kjempetrives i Oslo, er
aktiv i KRIK og er Britney Spears fan i likhet
med sine brsdre...

Eimund, som ble 18 Ar
og "myndig" i host, gar
pA Sagavoll folkehog-
skole. Han gikk ut "Bam
og Ungdom" pA Tiller
v.g.s i vAr (svartruss -
se bildet fra 17.mai), og
valgte A ta et drr pA
folkehogskole i steden
for a vare lerling i
vinter. Ni koser han seg
pA "Jakt og fiske-linja"
og lager visst ellers et
fryktelig leven der
nede...

Moholtlia 9.desember 2000

Ragnhild (16)
ble ferdig pi
Hoeggen ung.
skole i vAr, og
gar nA pA
Strinda v.g.s.
Hun trives
sammen med
venner. Turen
til Grand
Canari (bildeQ
var nok
hoyde'punktet
til Ragnhild i
6r, selv om det
var hoyere pA
Besseggen.

Aslaug trives fortsatt godt pA Nidarvoll
sykehjem. Her skjemmer hun bort de eldre
med sin omsorg og sitt gode stell. Ellers steller
hun for oss andre her hjemme. Hun synger i
menighetskoret Crecendo og har ogsa gAtt pA
lefsekurs i host. Og du mA tro lefsene hun
baker er gode !! Nam-nam... Kom og smak !

Jostein arbeider nA i lBM. Men arbeider stort
sett med det samme som for (ennA). Fritida
har i 6r gAtt mest til Hoeggen menighet, og
friluftsliv. Har hatt mange utrolig fine natur-
opplevelser i Ar bAde pA ski og fotter. Takk for
laget til dere som har vert med! Et utrolig
privilegium i fA vare frisk og f6 ferdes i den
flotte naturen vi har her i Norge.

Vi har lagt ut mange bilder pA pA hjemmesiden
http://home. sol. no/-j osta.

Vi hAper det beste for dere og vil hilse:

Du stjerne over Betlehem,
send dine strdler ned,
og minn oss om at julens bud
er kjerlighet og fred.

God Jul og Godt Nyttir !
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