Jostein

Aslaug

brukte mye tid på studiene ved BI
sist vinter. På forsommeren
skadet han en fot, så derfor ble
det mye sykling i sommer. Men
han driver fortsatt med ski, jakt,
foto og friluftsliv på fritiden.

går på videreutdanning i rehabilitering. Det kommer godt med
da avdelingen hun arbeider på er
utvidet med 10 rehab-plasser. Litt
nytt og annerledes, men hun trives
godt.

Utsikt fra tårnet på Peterskirken

Sjekking av bussrutene i Tallin

Vi overtok Staverløkja (hjemplassen til Josteins far) i vår og
som vi nå holder på å pusse opp.
Mye arbeid, men veldig artig.

Vi hadde en fin sommerferie. Først
var vi alle sammen i Italia i nesten
to uker, deretter dro noen til Skien
og så hjem til Trøndelag. Der
arbeidet vi i Staverløkja.

Julehilsen 2008

Tiden går fort og en må
sannelig tenke gjennom året
som har gått siden sist vi skrev
julebrev. Men mye har skjedd i
det året som nå ebber ut. Vi har
sett hvor skjørt livet kan være,
men også fått glede oss over
god helse, sosial omgang og
nytt liv da Sunniva ble født.
Travle hverdager, adventstiden
og ”oppkjøringen” til jula får en
til å glede seg til noen rolige
dager.

En av elgene han skjøt i høst
Jostein feiret 50 år i sommer og
takker familie og gode venner for
all oppmerksomhet.

Sammen med far Tjostolv

Men det gildeste av alt i året som
har gått er nok at han har blitt
farfar til Sunniva.

Moholtlia 14.12.2008
Se mer på www.staverloekk.no

I hvert et hjerte kaldt og mørkt
send du en stråle blid
en stråle av Guds kjærlighet
i signet juletid

Alle
kommer
hjem
til
tradisjonell julefeiring og blir
hjemme store deler av jula,
men svigerfamiliene må også
få sitt…
Bildet over er tatt på ferieturen
til Italia i sommer. Vår lille
Sunniva innfelt.
Som dere skjønner er det bra
med oss og vi vil ønske deg:

God jul og
godt nyttår !

Ragnhild og Torgeir

Eimund

Jomar

Sunniva, Åshild og Arnstein

bodde på Moholt frem til
sommeren. Ragnhild går fortsatt
på lærerskolen, og arbeidet på
Bunnpris i sommer og Torgeir var
snekker hos Norema.

Jobber og bor fortsatt på Rødde,
og trives godt der. Han får stått
mye på ski, og vært ute en hel del.

reiste til Afrika for Leger uten
grenser igjen på nyåret, men
sikkerhetssituasjonen i Somalia
gjorde at det ikke nyttet å være
der. Så etter en periode i Kenya
og et opphold i Brussel, kom han
hjem.

bor fortsatt på Lillestrøm. Arni tar
masse bilder – både på oppdrag
og ellers. Åshild trives veldig godt i
arbeidet sitt på Lilleborg.

Torgeir etterisolerer i Staverløkja

Eimund slapper han av på bunnen
av svømmebassenget i Cecina
(der vi bodde en uke i Italia i
sommer)
Selv om det går i 110 på Rødde,
rekker han alltids å bli med pappa
på jakt. Han jobber også med
arrangement utenom. Bl.a. gjør
han jobber for Fri Flyt skimagasin.
I høst reiste han landet rundt med
skifilmpremierer.

På hytta i påska

Sykepleier i Somalia
Nå er han tilbake på nevrokirurgisk avdeling på St.Olav som
ass.avd. sykepleier og trives godt
med det.

På onsdager trener han dessuten
85 unger i fredig sportsklubb på
twintipski.

De pusset opp leiligheten en del i
høst. Mens håndverkere herjet
som verst med badet bodde de
midlertidig i en annen leilighet i
Oslo. Arnstein var også 3 uker i
Afrika ifbm arbeidet i høst.
Men far var kommet hjem og
leiligheten ferdig da Åshild fødte
vår lille prinsesse Sunniva 21.nov.
Alle har det bare bra.

I Brasil med sugerør i kokosnøtt
Etter ferien reiste de til Brasil. Der
har de tatt første del av idrett
grunnfag. De blir hjemme til
slutten av januar. Da reiser de til
Bali for å ta den siste delen.
Oppholdet i Brasil har visst vært
spennende og lærerikt.

Her har han fått inn en fulltreffer
på ei røy på Singsås.
Harejakt i Soknedal

Jomar er kry onkel gleder seg til
Sunniva kommer ”hjem” i jula.

Familiebilde

