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Julehilsen ’2002 til
Når en setter seg ned for å skrive julebrev, merker
en hvor fort tiden går. Men det er en fin anledning
til å se tilbake på det året som har gått. Vi har hatt
et godt år og har opplevd mye fint.
Etterjulsvinteren var preget av Fear Factor og
hytteliv i Soknedal. Så kom en rekordtidlig vår med
konfirmasjonen til Marita og prinsessebryllup i
byen. Vi nøt den fineste sommeren som vi kan
huske og selv om ferieavviklingen blir spredt med
voksne ungdommer i familien, fikk vi være en del
sammen.
Arnstein, Mr.Fear Faktor, hadde sommerjobb i
vannverket (Tr.heim) etter han ble ferdig i Bø. I
høst flyttet han til Ås hvor han nå studerer
Naturvitenskap på Landbrukshøyskolen. Han er
engasjert med kor, idrett og mye mer. På bildet
under svømmer han etter storlaks i Sokna 18/8 i
over 20 varmegrader(!).

Etter å ha jobbet i helsevesenet i Tr.heim i
sommer, nærmer Jomar, den omsorgsfulle, seg
slutten på sykepleiestudiet i Bergen.
I høst har han vært
utvekslingsstudent
på
Haydom
Lutheran
Hospital i Tanzania. Det
var
visst
utrolig
spennende.
Reisebrevene hans satte
vi stor pris på. På bilde
har han lille Mojuma på
armen.

For Ragnhild, litjpia som nylig ble myndig, venter
innspurten på v.g. og tilhørende russetid. Hun har
drama i valgfag og arbeider med musicalen Moulin
Rouge. Hun arbeider litt på BurgerKing på Torvet.
Med venninner
og kjærest (Kai
Martin), så har
hun ikke mye
tid til overs.
Bildet: Sikkerhetsvaktene på
Heatrow
(London)
var
blide og hjelpsomme.

http://www.staverloekk.no

Eimund, 06 Staverløkk, er i militæret. Etter at han
ble ferdig med almennfag på Brundalen, dro han til
Kirkenes. Rakk såvidt å få med seg Moldejazz.
Der
trives
han
kjempegodt som stabsass. I fritida er han bl.a.
med i leirens mannskor
(med kongesangen på
reportuaret). Har ikke
helt bestemt seg for hva
han vil gjøre til høsten
ennå.
Akkurat nå kom Aslaug, med en smak av sin
hjemmelagde julesylte. Den var kjempegod og
anbefales på det varmeste. Tar du en tur i jula så er
det sjans…. Du er velkommen !
Aslaug og Jostein har
hatt flere fine turer i år
bl.a. en historierik tur til
Berlin. I sommer var vi
noen dager i London,
Oslo,
Nissedal
og
Stavanger (bryllup og
Kjærag), men mesteparten av ferien var vi
på Moltua hvor bl.a.
Aslaug fisker torsk!

Jostein, har hatt mange
fine turer både med og
uten børse, med og uten
gode venner. En av de
fineste opplevelsene var
turen
under
breen
mellom
Speilog
Blåsalen og etterpå opp
til Blåhø.
Tiurjakt i Singsås
Alle kommer hjem til jul. Da skal vi ta det rolig, spille
og ha det artig. Vi er takknemlig for at vi er friske og
har det godt. Håper det samme for deg og vi vil
ønske deg God Jul og Godt Nyttår !

Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom
Evig er han her tilstede
nå står grav og krybbe tom

