
Julen 2016 

Kjære venner! 

 

En ny jul står for døren....og det er tid for den tradisjonelle julehilsen!  

 

Vi er takknemlig for at vi er friske, og får være engasjert i de alminnelige 

tingene i hverdagen.   

 

Året har jo også spesielle høydepunkter. I januar fylte Brit-Lajla 70 år. Det 

ble feiret sammen med familien. Etter dette dro vi to til Hawaii for å 

fortsette feiringen. En gammel drøm gikk i oppfyllelse! Det er fint på 

Hawaii. Det er ikke bare «blue Hawaii», for øyene er grønne og frodige. Å 

være på stranden i solnedgangen, var flott!  

 

I april hadde vi en 10 dagers buss-tur i Nord-Europa. Det var interessant å komme til Paris, og  

skikkelig flott å rusle rundt i blomsterparken Keukenhof i Amsterdam. Det var en flott tur med 

mange nye bekjentskaper…. 

 

Noen bilder av barnebarna våre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darius i 

bryllup. Han 

blir to år i 
februar 2017 

Her ser vi Celine (11 år), Ava 

(4 år) og Taina (11 år) - tre 

gode venner,  

Gabriel elsker å 

spille fotball. 

Han er ni år. 

Leila er flink til å 

male bilder. Hun går 

nå i andre klasse 

Christian 

(øverst) går 

siste år på 
videregående 

Patrick  er nå 

13 år 

Alexander har 

vært i militæret 

dette året. 

 

Å ha så god kontakt med barn og barnebarn er en stor velsignelse! De skaper mye lek og latter! Og 

vi tror det holder oss andre litt yngre.  

 

Denne julen skal Elisabeth og David med familie feire jul i Danmark sammen med Davids familie. 

Ariel og Hosna blir hjemme i Sandvika, og feirer jul sammen med hennes familie. 

 

Og resten, Rosi og Ruben og barna blir sammen med oss.  

 

Slik kan vi feire det store underet som skjedde for mer enn 2000 år 

siden: Jesus ble menneske, og tok bolig i blant oss! 

 

Vi ønsker en velsignet julehelg, og et godt nytt år!! 

 

Med hilsen 

 


