
 

      Kjære slekt og venner.....!  

    Vi er takknemlige... for nok et godt år i et rolig hjørne av vår klode! Det er   

ingen  selvfølge i en verden hvor opprør og blodige slag, og/eller økonomiske 

problemer og finansielle kriser, er hverdag for mange. Enten vi liker det eller ei.... 

denne verden styres av mennesker.... vanlige mennesker... samlere og jegere... med sine begrensinger og ujevne 

viljer i den indre spenningen mellom det som er godt for helheten og det som bare er godt for en sjøl. Livet 

har sine ups and downs, sine motbakker og sine flytsoner. Til smerte eller behag. Ulikt fordelt og ulikt møtt.  

      På hjemmefronten har 2011 vært et greit år. Uten de lange utflukter 

eller store jubileer. Solveig har med sin lille virksomhet, hatt nok å henge 

fingrene i, kanskje vel travelt. Men kjekt. For ungene er det mye status quo: 

Det være seg Paul med jobb og skole i Bergen, de travle småbarnsforeldrene 

Inger-Lill og Richard i Oslo og web-mail utvikleren Tor-Helge i Seattle. Og 

det samme gjelder vel også for Torgeir sjøl. Han gir p.t. utløp til et oppdemmet  

skrivebehov. Skolestil var ikke hans greie, men nå tar han 

igjen. Synser og mener så det holder. Han graver i slekt 

og skriver historie. Stadig nye ting dukker opp fra 

gamle kirkebøker, protokoller, brev og andre doku-

menter. Og må tas vare på i de familiære databaser.  
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Albert er blitt halvannet år nå, og barnehagegutt. Travel, 

våken, oppfinnsom og nysgjerrig på livet. De tidlige årene løper 

fort. Vi prøver å henge med, men avstanden til Oslo begrenser.... 

selv om vi har vært der borte noen ganger det siste året. Solveig 

mest. Hun har også vært i Oslo flere ganger i jobbsammenheng. 

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!!  

Solveig & Torgeir 

 

 

Mellom og rundt linjene finner dere et utvalg bilder fra året som nå ebber ut.  

For så vidt representativt, men dog tilfeldig. Som dere ser av bildene er vi mye på 

Bjergøy, hvor vi i gode selskap nyter velsmakende mat, sjøliv, natur og late dager.   

 


