
 

Jostein  
 
storkoste seg på en utrolig fin 
sommerferie. Først var vi hele 
gjengen en uke i Kroatia (se bilde 
på fremsida) og deretter på 
Moldtua. Fantastisk vær og 
trivelig besøk fra familie og 
venner gikk litt utover fremdriften 
på hyttabygginga, men det fikk 
våge seg. Trivsel her er viktigst 
og dessuten har jeg jo sagt at jeg 
skal holde på med hytta i 10 år... 
 

 
 
Bildet over er tatt på en fjelltur vi 
hadde i høst (Gjevilvasshytta). 
 
Det ble turbulent på jobb utover 
høsten. Og etter hvert umulig for 
meg å fortsette i Screen, så jeg 
sluttet der i desember. 
Nå ser det ut til 
at det legger 
seg til rette med 
ny jobb, men 
håper at 
jobbskifte ikke 
blir en årlig 
”forteelse”. 
I høst har jeg 
holdt på med 
steinlegging 
rundt huset. 
Nå gleder jeg meg til jul, snø og 
gode skiturer. Blir du med? 

Aslaug  
 
fylte rundt år i høst. Først skulle 
det ikke feires i det hele tatt, men 
heldigvis så ble det fest - en 
skikkelig trivelig fest også. 
 

Takk for all 
oppmerksom
heten og til 
dere som var 
med på å 
gjøre festen 
så fin. 

 
 
 
I Kroatia fikk vi en paraglidingtur 
av barna. Det var en flott og 
spennende opplevelse. 
 

 
 
Aslaugs foreldre har satt stor pris 
på at hun har tatt noen turer til 
Skien i år. Vi hadde også en fin 
samling i Nissedal St.Hanshelga. 
 
 
Moholtlia 13.12.2006 
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Hei, hei – et år er gått og det er på 
tide med et julebrev igjen. Det er 
en fin tradisjon syns vi. Det er 
dessverre begrenset hvor mye 
kontakt vi har i løpet av et år, men 
vi vet likevel at vi har hverandre og 
at vi er der om det skulle være 
noe.  
 
 
 
I hvert et hjerte kaldt og mørkt 
send du en stråle blid, 
en stråle av Guds kjærlighet 
i signet juletid. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et lite livstegn fra oss i 
Moholtlia og et stort ønske 
om:  
 
 

   Julehilsen 2006  
 

                   til  

God jul og  
godt nyttår ! 
 



 

Ragnhild (22)  
 
går fortsatt på lærerskolen i 
Trondheim. I høst hadde hun 3 
ukers praksis på Utleira. Hun 
trives godt og har nå 2 ½ år igjen. 
Hun bor på hybel i sokkelen og 
har ryddet far sin ut av kjellerstua 
i høst. Hun arbeider på Bunnpris i 
fritiden. 
 

 
 
Hun har ofte besøk av sin 
Torgeir. De forlovet seg 15. 
oktober og planlegger nå bryllup 
til sommeren (28.juli på Rødde). 
 

 
 
Hun er ganske tøff på bildet over, 
men bare noen sekunder etterpå 
fikk krabben tak i pekefingeren og 
pappa måtte ile til med 
hammeren. Så desidert årets hyl. 
 
 

Eimund (24) 
 
kom hjem fra studiene i Bø i vår, 
og jobber nå som idrett og 
friluftslivslærer på Rødde 
folkehøgskole. Han konsentrerer 
seg fortsatt mye om ski, og er 
aktiv i skiforbundet med trener-
utvikling og arrangement. 
 

 
 
Eimund er for det meste i lufta, 
men i høst kjøpte han seg bil og 
da er det lettere å kjøre til 
Moholtlia når han ”lengter heim til 
mor”. Det var slageren under 
morens bursdag (bildet over). 
 

 
 
I høst fikk vi mange fine jaktturer. 
Det gleder han seg til i det nye 
året også. Han prøver visst å slå 
far sin … 

 
 

Jomar (27)   
 

 
 
søkte permisjon fra Nevro-
kirurg’en på St.Olavs fra 1.8 og 
etter endt kursing i Sverige, dro 
han ut for ’Leger uten grenser’ til 
Somalia. Hans oppgaver er type 
”avd.sykepleier” på et sykehus. 
Det er knalltøft – både det å stå 
midt i all elendigheten, men også 
leve under det sikkerhets- og 
beredskapsnivå som er nød-
vendig. Det er spent og de må 
kunne evakuere på minuttet.  

Planen er at 
han skal 
komme hjem i 
starten av 
februar. Bilder 
fra Huddur i 
Somalia. 
 

 
 

Arnstein (27)  
 
’s store høydepunkt (i dobbel 
forstand) var nok da han 
langfredag på 2286 moh (på 
toppen av Snøhetta) fridde til 
Åshild. Han fikk ja og nå gleder vi 
oss til bryllup i pinsa (26.mai) i 
Masfjord der Åshild kommer fra. 

 
 
Nå har han det travelt med å 
ferdigstille sin masteroppgave. 
Den handler om nye insekter som 
kommer til Norge sammen med 
import av planter. Han kommer 
trolig til å fortsette noen måneder 
med prosjektarbeid på Ås etter jul. 
  

 
 
Åshild er ferdig med sin 
utdannelse og arbeider som 
renholdsleder i Rælingen utenfor 
Oslo. De ønsker seg til Trondheim 
hvis de finner jobber her. 


