
. 

Slekt og venner….både nære og dere vi sjeldnere ser! 

Nok et år har passert. Det begynner etter hvert å bli noen. Men vi er fortsatt her, og oppegående. 

Og litt til.  

Året som har gått har på sin måte vært innholdsrikt, med store spenninger, men også mer rolige 

dager med rom for sysler tilpasset tid og situasjon.  

Januar startet med at legen fant noe de ikke 

likte i ett av Solveigs bryst. Det ble operasjon og 

etterfølgende stråling med god oppfølging og 

kontroll. Hun kom tidlig til behandling og legene 

mener det var avgjørende for et fordelaktig 

resultat. I dag både føler hun seg og betrakter 

seg som frisk fra dette. Vi er glad for det.  

Senhøst- og vintermånedene går mye til hjemlige 

sysler. Rydding og fiksing av saker som ifølge 

Solveig skulle vært gjort ‘long time ago’. Stort 

hus krever sitt. (…men uenighet om nivå, kan jo 

utfordre! ) En runde i ‘skogen’ ble det også tid til i januar. 

Takk til gode venn Harald for forskriftsmessig godt utført arbeid.  

Det blir også litt ekstra tid til avslapping og turer. På denne tid av 

året. Enten det nå har vært på fjellet eller i strandkanten. Slik også i 

år. Og ikke minst er det nå mer tid til å pleie vennskap. Nære gode 

venner er gull verdt. Hele året!  

Etter bursdagsfeiring i Oslo i juni ble det til at vi tok 

hjemturen via Sverige og Danmark, nærmere bestemt 

Lysekil, Gøteborg, Frederikshavn, Thisted, Hirtshals-

Kristiansand og hjem. Det hele rolig og avslappende, med 

god tid til å se de stedene vi besøkte. Også søster/ 

svigerinne Ingunn var med på turen. På veien fra 

Kristiansand mot Stavanger tok vi en avstikker ned til 

Rekefjord for en snarvisitt til vår gode venn Finn Harry. Alt i alt en fin tur med 

gode opplevelser å ta med seg inn i en litt travlere ferietid, sammen med barn og 

barnebarn i tillegg til Amerika-besøk. Alt bare gode og hyggelige begivenheter.  

 



 

Hver sommer har vi for tradisjon å samle barn og 

barnebarn her på Boganesstraen. Eller på 

Sjernarøy. Så også dette året. På Boganesstraen. 

Tor-Helge og Christina kom fra Seattle, Inger-Lill 

og ungene fra Oslo, og Paul Bjarte fra 

Bergen/Askøy. Med Amanda. Hun er fra Bærum, 

men studerer juss i Bergen. Det ble noen flotte 

dager med mye lek og moro. Og god mat. Ellers i året har vi god kontakt via 

telefon og Skype. Spesielt er Paul flink til å bruke telefonen.  

Torgeirs tremenning, Ken Okland, med kone Janette og sønn Jerrod besøkte oss i 

august. Fra Okland farm i Kelley, Iowa, US. Mormors brødre dro alle til Amerika 

for drøyt hundre år siden. Til Midtvesten. To ble farmere og en ble prest, mens 

eldste mann, Endre, døde relativt ung, kort tid etter emigrasjonen. I dag har de 

tre førstnevnte mange etterkommere over hele USA. Endre har ingen som vi 

kjenner til. I anledning besøket ble det også en kjekk tur til Økland i Ølen og til 

Frøland i Sandeid, to av stedene hvor vår felles slekt kommer fra. 

I august var vi også, sammen med gode venner, en weekend 

på Skjærgårdssang i Langesund. Skal vi kalle det en 

gospelfestival for de over femti? En ny og fin erfaring var det iallfall.  

Vi hadde noen flotte høstferiedager i Oslo, med feiring av Endres 6 årsdag. Et 

døgn på hotell med badebasseng ble kjekt og minnerikt. Det ble dessuten tid til 

en fin høsttur i området ved Frognerseteren og Holmenkollen.   

Hverdagen ellers har sine faste og mindre faste poster. Solveig trener 

organisert, jamt og trutt et par ganger i uka, mens Torgeir har sine turvenner 

tidvis med omtrent samme regularitet som kona. Ellers går vi sammen våre 

turer i nærområdet med alle sine turmuligheter. Fysisk fostring er livsviktig. 

Ikke minst i vår alder. Solveig har trappet ned jobbingen, men er fortsatt 

engasjert i fagmiljøet og i sosiale sammenhenger med gamle venninner 

og kolleger. Det siste gjelder også for Torgeir. Hvor tidligere kolleger 

fra (den gangen) Statoil møtes regelmessig for drøs og et hyggelig 

måltid. Han er også engasjert i Y’s Men, både lokalt her på Hinna og 

nasjonalt som regionssekretær. Akkurat i disse dager fram mot jul 

travelt opptatt i forbindelse med organisering av juletresalget ved Hinnakirken.  

Årets julefeiring blir som vanlig her på Boganesstraen. I år kommer alle hjem.  

Da vil vi gjerne få ønske dere alle en riktig god jul og et rikt nytt år! La budskapet om fred og 

glede bli sentralt i julehøytiden. Vi og verden trenger det i en tid som vår. Dessuten. Hvilepuls har 

sine positive sider! En fin høytid til dere alle!! 
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