
Fra 18.12 blir hele familien og ny kattunge samlet på Leka. 

Oda kommer heim fra Trondheim og skal ha hjemmekontor. 

Tjuetjueen har vært nok et spesielt reiselivsår. Etter at EU vaksinasjonspass ble innført, begynte 

det heldigvis å normalisere seg. Men det var mange gjester som ikke kunne komme. Dermed fikk 

Are og Jostein plenty av tid til å gjøre mange uplanlagte ting som skoging, mudring, planering, 

rydding, prosjektarbeid og steinfresing i år også.  

Det ser ut til at 2022 skal bli et «normal» reiselivsår for oss. Det gleder vi oss til. Det har vært slit-

somt å ha så usikker hverdagssituasjon som vi har hatt de to siste årene. Da er det gledelig at 

Leka kommune har vært dyktig til gjøre næringsfondsmidler tilgjengelig for bedrifter som har slitt. 

Prosjektmidler til bedriftsutvikling, nye satsingingsområder og til å beholde ansatte i arbeid var 

viktig for mange. Det ga oss mulighet til å investere i maskiner og utstyr for å utvikle nye steinpro-

dukter i 2020 og 2021. 

I slutten av oktober og begynnelsen av november var Anne Britt og Jostein på mineralmessen i 

München. Vi dro med bil og reiste Oslo-Kiel med Colorline. Vi var innom Taucha ved Leipzig og 

besøkte Heidi og Gerold i deres nye hus. Der skal de nyte pensjonistlivet etter å ha vært 

«Haugianere» i 15 år. På Ratskeller ved Marienplatz i München fikk vi servert god mat og vin og, 

godt øl og info på mobilen om at Bodø-Glimt knuste Roma.  

Det var meningen at vi skulle kjøre videre til Budapest etter messen, men Anne Britt ble forkjølet 

og planene måtte forskyves. Dermed ble det en flytur i slutten av november i stedet. Det ble mye 

koronamaskebruk på disse turene. Det var litt irriterende å bruke maske hele tiden, men det fung-

erte og vi berget unna viruset. Ingen av oss har hatt korona, men det er en liten håndfull av inn-

byggerne på Leka som er/har vært smittet i desember. Så vi har vel vært heldige. 

Are ble innkalt til grensevaktarbeid i Lierne i høst og var der et par dager før faren ble avblåst og 

han kunne returnere til tryggere farvann. 

I begynnelsen av november skulle hele familien samles på «Roaldgården» (Royal Garden) i 

Trondheim for shopping og å se det beste fra Revyfestivalen på Høylandet. Are ble forkjølet og 

måtte holde seg hjemme. 

Etter jul blir det noen dagers opphold i Trondheim. Oda har begynt ny jobb i Aker BP og skal flytte 

inn i sin nye leilighet i Dronningens gate i januar. Da skal hele familien trå til med tømming av leie-

lageret og gjøre leiligheten beboelig. 

God Jul og Godt Nytt År 
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