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Det går mot jul igjen og som vanlig vil vi sende en 
liten hilsen fra oss i Moholtlia.  
 
 
Arnstein ble ferdig i Garden i sommer. Han trivdes 
godt der, men fant ut at han ikke ville bli noen 

yrkesmilitær.  Så etter at 
han var hjemme og hjalp til 
med huset og en 3 ukers 
bilferie i USA, dro han til 
Bø.  Der trives han godt 
med å studere ”Natur og 
miljø” på Distrikts-
høyskolen i Telemark. Han 
er aktiv i KRIK.  
 

 
Jomar reiste på sin ”Jorden rundt-reise” andre 
juledag og kom tilbake i slutten av mai. Han fikk en 
flott reise og mange minner for livet. Etter 
sommerjobb i sykepleien 
i Trondheim, reiste han 
tilbake til Bergen hvor 
han fortsetter sykepleie- 
studiene. Nylig ble han 
operert for spontan 
pneumothorax, hull i en 
lunge, men er bra nå. 
 
 
Eimund har ennå ikke lagt folkehøgskoleåret på 
Sagavoll helt bak seg. Det var et fantastisk år for 

han og de treffes så ofte 
de kan.  Han jobbet i  
hjemmesykepleien i 
sommer og nå litt i 
helgene. Han tar 
almennfag påbygning på 
Brundalen. Han er aktiv 
sanger bl.a. i DIP, jeger 
og det er rikelig med liv 
rundt han. 
 
 

 
Ragnhild går andre året på videregående 
allmennfag på Malvik. Der trives hun kjempegodt.  
Gode venninner og litt 
kjæresterier er hennes 
store lidenskap for 
tiden. Hun liker godt å 
reise, så spør du 
henne om hva hun har 
likt best i år, svarer hun 
nok at det er uka på 
kanariøyene og turen til 
London i sommer 
(bildet). 
 
 

 
 
 
 
Aslaug jobber fortsatt hos de gamle på Nidarvoll 
sykehjem. I mars var vi en tur til Svalbard. Over 20 
minus og stiv kuling på scooter innover 
Tempelfjorden var kaldt! Grand Canari var bedre 

(bilde). Hun 
imponerte med tre 
dagers rundtur i 
Trollheimen i høst. 
Aslaug er som 
regel tilstede og er 
familiens samlings-
punkt. 
 

Jostein arbeider ennå i IBM. Har vært mye borte 
fordi han har hatt tre arbeidsdager i Oslo i uka. Er 
også ferdig med to år som leder for menighetsrådet 
i Hoeggen. Håper på at neste år ikke blir fullt så 
travelt. 
 
Vi fikk en vannskade i februar, og under 
oppussingen så tok det ene det andre, og vi fikk et 
skikkelig spark til å pusse opp huset. Så mye av 
fritiden har gått med til det. Tusen takk til dere som 
hjalp oss. 
I sommer fikk vi være med på slektstevne i 
Soknedal. Alle barna til Sigrid-Anna og Sivert fra 
Hustøftbergan med nesten alle etterkommere var 
der. Det var en minnerik helg som vi er glad vi fikk 
ha sammen.  
Farmor var plaget med demens, men har vært 
ganske bra fysisk. Derfor følte vi det kom ganske 
brått, da hun etter en ukes sykeleie, døde på RiT 2. 
desember. Vi savner henne, men har utrolig mange 
gode minner som vil vil ta vare på. Tusen takk for 
all oppmerksomhet. 
 
Vi gleder oss til jul. Alle blir hjemme. Vi håper på å 
leve litt saktere. Kule ned litt. Prøve å få litt ro og 
ettertanke. 
 

Du stjerne over Betlehem 

send dine stråler ned 

og minn oss om at julens bud 

er kjærlighet og fred 
 
Vi er takknemlig for at vi er friske og har det bra. 
Håper det samme for dere og vil ønske dere 
 

God Jul og Godt Nyttår ! 
 

 
Julehilsen ’2001 til  

 

 


