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Kjære dere! 

Årets jul kommer oss stadig nærmere. I år som tidligere år, på denne tiden av året.  

Nedstengninger og bevegelsesrestriksjoner til tross, også 2021 har hatt sine be-

givenheter.  Tor-Helges juleferie (i fjor) var knapt ferdig før Paul Bjarte og 

Amanda flyttet inn med hjemmekontor i hytta på Sjernarøy. Og det var ho-

vedbasen deres fram til St. Hans, sånn cirka. Med to store hunder var det 

fritt og godt å være her. Etter som det ble mer og mer vår, byttet vi om å bruke 

hytta og huset på Boganesstraen… som også ligger fritt og godt! Og ikke 

minst, vi fikk mer tid sammen enn vanlig denne våren, 

og det er vi glade for!  

Inger-Lill, ungene og Lars har vært her i de fleste 

ferier dette året. Med hytta på Naustervik som base, 

men med hyppige visitter her på Boganesstraen. Alltid 

like hyggelig, ikke minst å få barnebarna på besøk. 

Som er raske til å spør om overnatting hos mormor og 

morfar. Kjempe stas! Og den gamle hytta på Naustervik 

er under stadig renovering. Fantastisk å oppleve iveren 

Inger-Lill og Lars her legger for dagen! 

Tor-Helge og Christina holder fremdeles hus i Seattle. Men har sine årlige Eu-

ropa-turer. Med norske (og andre lands) innreiserestriksjoner, har de for disse 

turene valgt å dra til hver sine hjemland. Christina til Østerrike og Tor-Helge 

hit. Slik også i 2021.I sommer gikk hjemturen og karanteneoppholdet via Island. 

Nytt av året er at Paul Bjarte og 

Amanda har flyttet (fra 

Askøy/Bergen) til Oslo, eller 

rettere Vøyenenga i Bærum kom-

mune. Der de har kjøpt seg en ko-

selig bolig i relativt grønne omgivel-

ser. Med kort vei til Lomedalen og til 

Kirkerudbakken (eksempelvis).  

Vår årlige – og tradisjonsrike – sommerfest ble det også plass til 

dette året. Der vi har samlet hele gjengen, inkludert tante Ing-

unn. Da pyntes det i søkk og kav, og det er tid for mye moro. 

Slik ble det også i år.  
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Koronaen til tross; Det har blitt en del turer i skog og hei, og langs 

lokale strender, også i 2021. Torgeir har sine kalenderfaste turer 

ukentlig +. Dette året har de vært noe mer lokalt enn tidligere. Men 

likevel nyttige og helsebringende.  Han og turkamerat Jarle prøver i 

løpet av året å få med seg alle de 52 (stavangerske) hverdagsturene. 

Og i mars kom en hyggelig e-post fra turistforeningen: Torgeir hadde vunnet 

i foreningens gratislotteri for fullførte 52 hverdagsturer i 2020. Gavekortet er 

brukt til turutstyr (stort sett klær)..,og ikke minst en fin-fin jumper til 

Solveig. Som det siste året, blant mye annet, har vært svært så 

opptatt med å signere dokumenter, da familien (= 

søsken/søskenbarn) nå har valgt å avslutte et nesten 

hundre år gammelt engasjement i bilbransjen.   

Litt vinter ble det også dette året. Med dager på 

Bjønsi i sol og snø. Det må være verdens beste sted 

å være om rekreasjon og ro er målet. Sommer som 

vinter.  

Vi har stort sett hatt et sosialt liv som normalt, med vanlig og elek-

tronisk nærhet til slekt og nære venner. Kanskje spesielt i år (og i fjor) 

har det – med sterkt anbefalte forutsetninger implementert -  vært både riktig og viktig. Og vi 

er fortsatt friske og raske!  

Til jul vil alle barn og barnebarn være her på julaften. Tor-Helge ankom 

Norge allerede 12. desember. Men selv om han er fullvaksinert har han 

pålagt seg selv karantene i hytten på 

Sjernarøy. Inger-Lill & Co 

kommer hit den 21. desember. 

Det gjør også Paul Bjarte.  

Vi ser fram til å ha dem her i julen! 

 
  

 

 


