
 

Jostein   
 
har hatt en fint år. Han trives etter 
hvert bra i ny jobb også. Er 
prosjektleder hos Umoe IKT og 
arbeider med implementering av 
data og telefonsystemer. Det er 
spennende og interessant. Han 
har som før mange baller i lufta, 
men bruker mye tid i fjell og mark. 
Her henter han trening, spenning 
og rekreasjon, med eller uten ski 
og med fotoapparat eller gevær. 
 

 
 
Bildet over 
er fra en 
kjempefin 
skitur i 
Sylane 
palmehelga. 
Som far var 
det en 
spesiell 
opplevelse å 
følge ”litj-
dråka” opp-
over kirkegulvet i sommer.  
Nå har han ryddet i garasjen og 
er godt i gang med julebrevet, så 
da blir det jul i år også. Det gleder 
han seg veldig til for da får han 
nok med seg noen - i alle fall 
svigerbarna - på skitur. 

Aslaug   
 
pustet lettet ut da Jomar kom hjem 
fra Somalia i februar, men nå må 
hun visst trekke pusten igjen…. 
 

 
 
Hun koste seg da vi hadde en 
ferieuke i Lisboa/Sesimbra i høst. 
Se bilde over fra klippekysten. 
 
Aslaug tar hånd om det meste 
hjemme og trives fortsatt godt på 
Nidarvoll selv om hun nok syns det 
spares vel mye i eldreomsorgen 
for tida. Hun er flink til å få til noen 
turer til Skien for å besøke og 
stelle for sine foreldre. 
 
Aslaug elsker 
å fiske på 
Moldtua.  
I sommer 
mistet hun en 
”svær laks”.  
 
Men her har 
hun fått en lyr 
som havnet i 
gryta. 
 
Moholtlia 13.12.2007 
Se mer på www.staverloekk.no 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei igjen. Her kommer en liten 
julehilsen og litt om hva som har 
skjedd det siste året hos oss.  
 
Vi er blitt flere fordi Arnstein og 
Åshild, og Ragnhild og Torgeir 
har giftet seg. Signe og Tjostolv 
har feiret diamantbryllup og 
sånne festligheter må en ta vare 
på og det har selvfølgelig preget 
året som har gått.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bildet over er tatt fra feiringen 
av diamantbryllupet. 
 
Vi har det bra alle sammen og 
vil ønske deg: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du stjerne over Betlehem, 
å, la ditt milde skinn 
få lyse inn med håp og fred 
til hvert bedrøvet sinn. 

   Julehilsen 2007  
 

 

God jul og  
godt nyttår ! 
 



 

Ragnhild og Torgeir  
 
giftet seg 28.juli. En ufor-
glemmelig dag i Hoeggen kirke 
og på Rødde hvor festen var. 
Takk til alle som bidro til en 
trivelig fest. 
 

 
 
Etterpå dro de til Nice og Paris på 
bryllupsreise. Brudeparet flyttet 
inn i en leilighet på Moholt. Vi ser 
de rett som det er og på bildet 
under er foreldre på besøk hos 
dem for første gang. 
 

 
 
Ragnhild går fortsatt på 
lærerhøgskolen og  Torgeir 
monterer kjøkken hos Norema. 
Svigerfar og Torgeir får til en tur 
rett som det er – det er toppers. 
 
 
 

Eimund  
 
er lærer i Freestyle Freeride på 
Rødde folkehøgskole. I tillegg har 
han en del prosjektoppdrag for 
Norges Skiforbund og er trener i 
Freidig SPK. Han ”tar’n helt ut” og 
har visst ikke tid til damer enda.  
 
Han tok den 
største fisken 
på Moldtua i 
sommer.  
Eimund og 
faren liker å 
gå på fjellturer 
og å jakte 
sammen.  

 
Bildene over 
og ved siden 
er fra en flott 
tur på Forel-
hogna i 
sommer. 
Eimund bor på 
Rødde, men 
er heldigvis 
hjemom rett 
som det er. 
Han kjøpte 
seg forresten 
ny bil i dag. 

Jomar  
 
fortsatte på St.Olavs Hospital 
(nevrokirurgen) etter at han kom 
hjem fra 
Somalia. 
Han syntes 
det var godt 
å komme 
hjem og her 
tar han ”felt-
skjegget”.  
 
Han kjøpte seg leilighet i Othilien-
borgveien 14, ikke langt fra mor 
og hennes kjøttkaker… Han har 
brukt mye tid på å pusse opp og 
blir visst aldri ferdig.. 
I sommer var han forlover til 
Arnstein, og det var nok en 
spesiell opplevelse å gifte bort 
tvillingbroren. 
  

 
 
For å opprettholde spenningen 
bl.a. i mors hverdag, tok han 
fallskjermsertifikat i sommer og 
driver nå å hopper ut fra fly … 
Han har heller ikke funnet noen 
dame ennå. Den 3. januar reiser 
han til Somalia igjen…. 

Arnstein og Åshild  
 
giftet seg 26.mai i Sandnes kyrkje 
i Masfjorden (utenfor Bergen).  

 
Det var en stor opplevelse for oss 
alle. Takk til alle som fikk til flott 
fest på Fjon Grendahus.  
 

 
 
De har kjøpt leilighet og flyttet til 
Lillestrøm. Åshild arbeider i 
Lilleborg Profesjonell og Arnstein i 
Bioforsk. Da han 
arbeidet med 
masteroppgaven fant 
han en fremmed 
marihøneart som kom med 
planteimporten. Siden har det 
handlet om marihøner. Vi håper 
de flytter til Trøndelag om ikke så 
lenge. 

 


