Julen 2017
Kjære venner!

Det ser virkelig ut til at det blir kortere og kortere tid mellom
hver jul! Samtidig ser vi jo at dette tidsrommet har i seg mange
biter av levd liv. Vi er takknemlige for å ha ganske god helse,
alle sammen i Larsen-familien, selv om også dette året har hatt
sitt å by på...
Den 18. februar ville, Augusta, Rudolfs mor, ha fylt 100 år, og
denne dagen feiret vi med nesten hele familien, så vi var noen og
30 stykker samlet. Vi viste bilder fra hennes liv, og mimret
sammen. Det var skikkelig flott!!
Sist i februar dro vi i et lite reise-følge til Israel. Vi bodde noen dager på Bet Norvegia i Jerusalem. Å
gå rundt i den gamle byen, er utrolig spennende og lærerikt! Deretter gikk turen til Jordanelven og
Dødehavet. Å bade som en kork, er jo en snodig opplevelse! Ettermiddagsturen i solnedgangen
gjennom Negev-ørkenen til Beer Sheva var flott!! Dagen etter var vi på rundt-tur i ørkenen, blant annet
til en svært gammel ørken-by, Shiva og David Ben-Gurions kibbutz.
De siste dagene bodde vi i Netanja. Det ble turer i byen og bading i Middelhavet.
I juli dro vi til Nord-Norge. Vi fikk 5 uker med utrolig flott vær, og ett par dager med storm. Vi besøkte
våre steder, som Bodø, Gildeskål og tante Haldis, Hamarøy / Tranøy, tante Laila i Narvik, Lofoten og
Værøy. Etter et par uker på tur, kom Elisabeth og David, Celine og Patrick etter oss, og vi fikk noen
flotte dager sammen. Det er kjekt å se ens «barndoms-dal» igjen, samt å treffe venner og familie rundt
omkring!
Barnebarna vokser til, og vi har stadig besøk av dem. Her ser dere flokken:

Darius

Ava

Leila

Gabriel

Taina

Celine

Patrick

Christian og Alexander

I august flyttet både Christian og Alexander til Trondhjem for å studere, henholdsvis data-fag og
biokjemi. Celine og Taina går siste året på barneskolen, og Patrick går i ungdomsskolen. Ava er siste
året i barnehagen. Leila går i 3. klasse, mens minstemann Darius fortsetter i barnehagen.
Det er en stor glede å ha både barnebarn, barn og svigerbarn rundt èn... I sannhet livets dessert!!
Julen feirer vi sammen i hos oss i Larvik.
Vi ønsker en velsignet julehelg, og et godt nytt år, og vi hilser med ordene fra Jesaia 9, 6:
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.
Med vennlig hilsen

