
 

Jostein  
har realisert en gammel interesse 
han har hatt for motorer og særlig 
gamle stasjonærmotorer. Mange 
stiller seg undrende til dette, men 
han syns det er artig å skru på og 
prøve å få gamle motorer til å gå.  
 

 
 
Men det er blitt mange utrolig fine 
turer siste året - både på sko, ski 
og sykkel. Bildet over er fra 
Syltraversen. 
 
Han arbeider fortsatt som 
prosjektleder. Selskapet hvor han 
jobber er akkurat kjøpt opp, så 
om en ukes tid heter arbeids-
giveren Atea. Det blir spennende. 
 
Bildet under er fra en sykkeltur 
under et ferietur i Italia i sommer. 
 

 
 

Aslaug  
koser seg veldig med Sunniva i 
byen. Hun toppet året med å 
bestige Galdhøpiggen via Eventyr-
isen og opp Piggura. Hun var nok 
litt spent på forhånd, og litt 
strevsomt var det, men utrolig stolt 
etterpå.  
 

 
 
Det var Aslaug som var reiseleder 
de fantastisk flotte dagene i de 
"fem byer" (Cinque Terre) i Italia. 
 
 

 
 
Aslaug er som vanlig flink til å 
besøke og hjelpe foreldrene sine i 
Skien. Da er Scrabble obligatorisk 
(bildet). 

 
Moholtlia 17.12.2009 
Se mer på www.staverloekk.no 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med en flott førjulsvinter med 
snø og stabilt vintervær skulle 
en tro at en kommer i jule-
stemning. Men den kom ikke 
skikkelig før forrige kvelden her 
da Sunniva var med farmor på 
kjøkkenet og bakte kakemenn. 
Da rykket jula plutselig innpå og 
det ble tid for å skrive årets 
julebrev. 
 
Her vil vi si litt om hvordan vi 
har det, at vi gleder oss til noen 
ekstra gode dager i jula og at vi 
vil ønske at du også får en 
veldig fin jule- og nyttårshøytid. 
Det er et fint avbrekk på 
vinteren og en kan fryde seg 
over at det går mot lysere tider. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gruer oss litt til neste år, for 
Jomar har bestemt seg for å 
reise ut for Leger uten grenser 
igjen. Denne gang er det til 
Afghanistan for et halvt år. Det 
blir nok et halvår med ut-
fordringer og spenning både for 
han der og oss hjemme. 
 

 
Vi har det bra alle sammen og 
vil ønske dere også en  
 
 
 
 
 
 

   Julehilsen 2010 
 

 

god jul og et  

godt nyttår ! 
 

O jul med din glede og barnlige lyst, 

vi ønsker deg alle velkommen! 

Vi hilser deg alle med jublende røst 

ti tusene ganger velkommen! 

 

http://www.staverloekk.no/


 

Ragnhild og Torgeir 
 

trives godt på Oppdal og gjort 

mye med huset. Felt trær, sådd 

plen, montert kjøkken i kjelleren 
til utleieleiligheten og malt både 

ute og inne.  
 

 
 

Ragnhild ble overrasket over hvor 

lett det var å sykle fra  Oppdal til 

Trondheim (med en gjennom-
snittsfart på 18km/h) i sommer. 

Torgeir står på ski/brett nå på 

vinteren, men gleder seg nok til å 
ta i bruk ny sykkel til våren.  
 

 
 

De var i Sharm el Sheik, Egypt, i 
høstferien. Der dykket de med 

papegøyefisk, pufferfish og 

butterfly, koste oss med shisha 
(vannpipe) og var en tur opp på 

Sinaifjellet (bildet). En fin tur med 
nydelig utsikt. 
 

Eimund 
 
er fortsatt på Rødde Folkehøg-
skole, og trives godt som lærer 
der. Allsidig arbeid ute og inne 
passer perfekt! 

 
 
I sommer var han og Anne i Italia, 
sammen med Jomar. U2-konsert i 
Torino var ett av høydepunktene. 
Seilingen vies mye tid på 
sommeren sammen med gårds-
arbeid på gården til Anne og i 
Staverløkja. Jakta er hellig, og 
fryseren er fylt opp med rype og 
hare (red: hm - litt skryt her ja). 

 
 

Jomar  
 
er ass. avdelingssykepleier ved 
Nevrokirurgisk avdeling på St. 
Olavs og trives godt der. Fine 
ettermiddager med Sunniva og 
styrearbeid i Leger Uten Grenser 
har tatt mye av tiden hans i år. 
Derfor har oppussingen av 
kjøkkenet blitt et langvarig 
prosjekt. 

 
Jomar er primus motor for 
Soknamesterskapet (bildet).  
 
Nå står kjøkkenet ferdig og klart til 
bruk i Othilienborgvegen, men 
sannelig reiser han ikke til 
Afghanistan rett over nyttår for et 
nytt oppdrag med Leger Uten 
Grenser.  
 
Vi ønsker ham lykke til! 

 

 
 

Sunniva, Åshild og Arnstein 
 
flyttet til Trondheim like før jul i 
fjor. Arnstein fikk drømmejobben 
på NINA og arbeider med insekter. 
I tillegg tar han mye bilder og 
reiser rundt sammen med andre 
entusiaster på fototurer. Åshild 
arbeider fortsatt i Lilleborg 
Profesjonell og reiser til Oslo ca 
en gang pr uke og trives med det. 
Nå har hun  kjøpt seg nye ski ! 
Sunniva går i Vesletun barnehage 
bare 50 meter unna der de bor på 
Moholt.  
 

 
Sunniva (2 år) baker til jul.  
 
De trives godt i Trondheim, men 
drar til både Soknedal og Moldtun 
rett som det er. 
 

 
 


