Julehilsen 2004
Jostein har jobbet en god del på
hytta på Moldtua i år også. Tusen
takk til alle som har bidratt på en
eller annen måte. Hytta er ikke
ferdig innvendig ennå, men de
viktigste ”funksjonene” er på
plass, så vi har tatt den i bruk.
Fikk prøvd hengekøya så vidt …

I januar fikk han oppfylt drømmen
om å gå Marcialonga. Det er et
populært
turlangrenn
i
de
italienske alper.

Aslaug driver med det vanlige
som jobb, husarbeid, lesing,
håndarbeid
m.m.
Allsidig
hyttebygger er hun også. På bildet
under
spiller
hun
scrabble
sammen med mor Signe. Det er
favorittspillet deres.

Aslaug på
Lavollen i
høst

Bildet er
fra
før
start.

Nå gleder vi oss til at alle
ungdommene kommer hjem til jul
og at det forhåpentligvis kan bli litt
liv i huset igjen med litt sang og
musikk.
Jobben er den samme.Trives
aller best i naturen på ski, med
børse eller fotoapparat.

Moholtlia 12.12.2004
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til

Hei – og takk for sist!
Nok ett år har gått og sannelig
er det tid for å skrive julebrev
igjen. En tenker: Hva har hendt
siden sist og hva er verdt å
fortelle om i et julebrev?
Først vil vi si at vi har det bra og
er friske alle sammen. Men flere
vi kjenner er rammet av
sykdom. De tenker vi på og det
minner oss om at god helse ikke
er noen selvfølge. Vi er
takknemlig for hver morgen vi
kjenner at natten har gitt hvile
og at en kan stå opp til en ny
dag.

Hilsen

Vi feiret sølvbryllup i år. Bildet
over (det største ja!) er tatt fra
fjellene i Gausdal hvor vi feiret
dagen.
Nå er det snart jul igjen, og vi
synes det er en fin tradisjon med
julebrev. Vi som skriver får tenke
litt gjennom året som har gått, og
det er en fin måte og sende deg
en hilsen på.
Vi ønsker at du får en god
jul og et godt nyttår!

Du stjerne over Betlehem
send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred
Hilsen

Ragnhild (20) likte seg veldig
godt på Rauma folkehøgskole i
fjorvinter, så hun tok like gjerne et
år til. Så nå er hun stipendiat på
”Klatre, dykke og seilelinja”. Gjett
om hun trives?

Ragnhild i klatreveggen

Eimund (22) er student i Bø.
Idrett og friluftsliv er faget. Han
trives godt der. Jobber på Rødde
og XXL når han er på hjemlige
trakter.

Jomar
(25)
arbeidet
på
barneavdelingen på St.Olav frem
til han og Arnstein tok fatt på
”Jorden rundt på 80 dager”. I
skrivende stund er de på Fiji. De
har hatt en flott tur så langt. De
kommer hjem bittelillejuleaften.

Eimund er ivrig i elvepadling,
freestyle (ski) m.m.

Hun er en livat jente som er
kommet ut av skyggen av
brødrene.

Jomar flyttet til Østkollen (på
Byåsen) i sommer og bor der
sammen med tre kamerater.

Arnstein (25) ble ferdig bachler
i vår, men skal fortsette med
mastergrad etter jul (på Ås).
Han arbeidet på vannverket fra
semesterslutt på Ås og frem til
de dro.

Både Arnstein og Jomar er
begge interresert i foto og tar
masse bilder. Det blir nok en
helaften med bilder fra ”Jordarundt-turen” i jula.
Bilder fra en fin
tur vi hadde i
Vassfjellet
i
sommer.

Ragnhild har en kampfisk som
heter ’Bayken’ (bildet). Sommer
og fritidsjobb har hun på Bunnpris
på Vestlia.

Svevet ovenfor er fra en Bigjumpkonkurranse på Torvet i vinter.

