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Aslaug

Fotografering som hobby har fått
nytt liv igjen i år. Det er artig og
givende. Ta gjerne en titt på
fotoalbumet på hjemmesida.

lever fortsatt det gode liv. Men i
høst har hun følt det litt
stressende fordi vi har pusset opp
litt hjemme, og da blir det en del
rot…

til

Hilsen
Hilsen

Her ser du
henne i ferd
med å male
hytta
på
Moldtun.

Over ser du hytta på Moldtun.
Den er ikke ferdig, men det går
an å være der nå. Bare ta en tur.
Var innom på 30-års-jubileum på
Rødde også. Det var artig å treffe
igjen gamle skolekamerater.

I høst har hun begynt i et kor som
heter TeDeum. Hun tok initiativet
til
et
30
årsjubileum
på
Lovisenberg
hjelpepleierskole.
Oppslutningen var god og de
hadde en fin mimrehelg i Oslo.
I dag tente vi det tredje
adventlyset. Vi husket på
teksten:
Nå tenner vi det tredje lys
det er et hellig tall
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall

Takk til gode kompiser som har
vært med på fine jakt- og skiturer.
Bildet er fra Vasaloppet.
Ellers slutter jeg i IBM nå til jul og
starter i Screen Communications
2.januar. Så 2006 blir et
spennende år.

Ingen er så glad i å plukke
tyttebær og molte som Aslaug. Og
i år har hun virkelig fått utfoldet
seg. Vi måtte kjøpe ny fryser…

Moholtlia 12.12.2005
www.staverloekk.no

Men det har regnet i hele natt så
nå er plena grønn igjen. Men
jula kommer nok i år som
tidligere år. Det kommer ikke an
på om en er i stemning eller
ikke. Stemningen kommer helst
med jula og de tradisjoner som
følger med.

Vi har hatt et godt år. Vi har
hverandre og har god helse.
Flere av dere vi kjenner og omgås
har mistet en av deres kjære dette
året. For dere blir nok julen veldig
spesiell. Vi husker på dere.
Vi er så heldige at alle kommer
hjem til jul. Vi gleder oss veldig til
noen dager med sosialt samvær i
rolig tempo. Kanskje vi treffes? I
allefall…
…ønsker vi at du får en god
jul og et godt nyttår!

Ragnhild (21)

Eimund (23)

Jomar (26)

Arnstein (26)

var stipendiat på Rauma FHS sist
vinter. Der traff hun Torgeir og de
har holdt sammen siden.

går andre året på ”Idrett og
friluftsliv”
på
Høgskolen
i
Telemark (Bø). Han har nettopp
vært vikar på Rødde FHS i 14
dager, så da hadde vi i allefall en
stor ryggsekk i kjellerstua…

er sykepleier på Nevrokirurgisk
avdeling på St.Olavs. Han trives
veldig godt der. Han har vært
engasjert
i
planlegging
og
opplæring (data) ifbm flytting til
det nye sykehuset.

har nå ett år igjen på sitt
Masterstudie på Ås. Han er
utrolig interessert og går helt
opp i faget sitt (økologi).

Hun hadde sommerjobb på
Bunnpris og arbeider fortsatt når
hun har anledning.
Ragnhild elsker å dykke, og å se
på fisker og annet liv under vann.
Akkurat nå er de i Egypt, men
kommer hjem til jul.

På bildet er han i ferd med å
snekre uglekasser som han har
hengt opp på Moldtua. Ho-hou...
Eimund elsker ekstremidrett, jakt
og friluftsliv. Pappa var ganske
stolt da han i vinter ble
norgesmester i bigjump, (hopp)

Jomar liker også å fotografere.
Dette bildet ble tatt på en fin tur vi
hadde på orrespill i Nordlimarka.
Han
tok
jegerprøven
i høst, så nå
jakter
alle
karene
i
familien.
Her har han
skutt en stor
hare.
Bildet over av Åshild og Arnstein
er fra en moltetur i høst.

Hun går nå lærerskolen på
Rotvoll (Trondheim) og trives
veldig godt der. Hun har bodd
sammen med tre venninner i
kollektiv i høst, men nå flytter hun
visst inn i sokkelen hjemme.

Eimund er fortsatt singel, så hvis
det er noen som vet om …. Neida,
han har massevis av venninner.

Han bor fortsatt sammen med
noen kompiser i Østkollen. Han
har funnet ei jente, men det er for
ferskt til at det får noe oppslag
her.

3.januar reiser han til Tanzania
for å være der en måned for å
studere insekter, dyr og planter.

