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En julehilsen........

..»og  de  skal  gi  ham  navnet  Imanuel  –  det  betyr:  Gud  med  oss».  Matteus
evangelium 1, 23

Igjen  har  vi  den  glede  å  få  fortelle  litt  fra  året  som  har  gått  –  et  vanlig
gjennomsnitts-år. 

En stor glede er å være sammen med barn, svigerbarn og barnebarn. De er stadig
på  besøk!  Alexander  og  Christian  studerer  nå  på  Universitetet  i  Trondheim-
henholdsvis biokjemi og data. Patrick, 15 år, går siste året på ungdomsskolen.
Celine, 13 år går i første klasse på ungdomsskolen. Taina, 13 år,  går også på
ungdomsskolen. Gabriel, 11 år, går i 6. klasse i grunnskolen. Leila er 9 år, og går i
4 klasse, Ava, 6 år, går i første klasse, og lille Darius, snart 4 år, er i barnehagen. 

Vi har nå vært pensjonister i 8,5 år, noe som føles litt uvirkelig. Men all denne fritid...og alminnelig god helse gjør
at en kan være aktiv hjemme, i menigheten, og på reiser rundt omkring.
I mars var vi på et par ukers tur i  Nord-Israel og Jerusalem. Vi var med i en gruppe på 21 stykker. Det var
interessant å bli litt mer kjent med «søndagsskole-landet», og en kultur som går  over 3.000 år bak i tid. 

I  juni  markerte  vi,  sammen  med
familien,  Rudolfs  70  års  dag,  hjemme
hos  Elisabeth  og  David.  Det  var  fint
vær, så det ble dekket til  på terrassen.
En  av  gavene  var  en  tur  for  oss  til
Gdansk sammen med Elisabeth, David
og Celine, og vi var der på selve dagen.
En trivelig opplevelse! Bildet viser litt
fra festen.

Den 11. juni døde onkel Kristian (bror
til mamma Augusta). Han ble nesten 85
år. Det er vemodig når en av våre går
bort,  men  slik  er  livet.  Vi  har  mange

gode minner fra Kristian.

Den 15. juni døde Rudolfs siste tante Haldis (på Larsen-siden). Hun ble nesten 97 år.

Sommeren – en svært tørr sådan – reiste vi litt rundt her på Østlandet, på besøk og stevner.

I oktober dro vi til Paraguay, og var der i 5 uker. Vi fikk besøkt mange av våre venner rundt omkring, noe
som var svært kjekt. Paraguayerne er svært gjestfrie og vennlige, så det var hyggelig å være der. Beklagelig-
vis var det mye regn, noe som gjorde at vi ikke kom oss alle steder vi ønsket. Om du ønsker å se litt fra turen,
kan du gå til web-siden www.pymisjon.com.

Med ønske om en god jul, og et velsignet nytt år! Under alle omstendigheter, er det viktig å huske på ett av
Jesu navn, Imanuel! «Gud med oss!» Og vi minnes at Han kom for å vis oss at det ikke bare er et fint utsagn,
men en virkelighet!

Med vennlig hilsen

http://www.pymisjon.com/

