Jostein
har holdt på ganske mye i
Staverløkja det siste året. Trives
bedre og bedre der. Eldhuset har
fått nytt torvtak og stallen nytt
golv. Det går ikke så fort, men
forhåpentligvis rette veien.

Aslaug
Koser seg som farmor og liker å
hjelpe til når det trengs. I høst har
hun slitt med en skulder som ikke
har vært god. Går til behandling
nå, og håper på å bli bra igjen
ganske snart.

Det ble en veldig spesiell sommer
etter at Øystein, beste sykkelkompisen, døde under Styrkeprøven.

Bildet over er en båttur med
Eimund.

Bildet under er fra nytt klatrefelt
på Moldtun. Her er det blitt
kjempefint å klatre.

I sommer hentet Aslaug mor Signe
slik at hun kunne være i Trøndelag
en hel uke. Det satte hun veldig
pris på.

Bildet over er fra påsketur til
Skainsmyra.

Moholtlia 16.12.2011
Se mer på www.staverloekk.no

Julehilsen 2011

Er ikke helt sikker på hvem som koser seg mest – Sunniva eller
farfar. Men traktorkjøring er i alle fall en yndet aktivitet i Soknedal.
Takk for det året som har gått.
Vi har nok ikke truffet så mange
og så ofte som vi hadde ønsket.
Men sånn er det – vi kjenner
nok på det samme de fleste av
oss. Vi er travle og engasjert på
hvert vårt hold. Vi får ta vare på
de stundene vi har og de
anledningene vi får. Vi vet at vi
er der – også for hverandre…
Vi mistet onkel Ole i vinter og
tante Kari i sommer. Det er fint
å være sammen spesielt ved
slike anledninger.
I høst fikk Sunniva en bror,
Torstein, og et helt nytt
menneske skal ta fatt på tiden
sin her på jorden.

Jomar kom hjem rett før jul og
det var nok ikke bare mamma
som pustet lettet ut.
Vi er glade og takknemlig, og
gleder oss til å feire jul.
Fra Sonjas sang:
Julestjerne bli hos meg.
Det er godt og se deg skinne.
Du må aldri mer forsvinne,
aldri glemme meg.

God jul og et
godt nyttår !

Ragnhild og Torgeir

Eimund

Jomar

bor og trives fortsatt godt på
Oppdal. Ragnhild koser seg i
jobben som lærer for 2. trinn. I
vinter var hun i Israel hvor et av
høydepunktene var å flyte i
Dødehavet (bilde under).

jobber fortsatt med Rødde, og
flytter nå inn i eget hus rett ved
skolen. Denne høsten startet han
opp en egen linje for snowboard.
Det er visst spennende med et
helt nytt prosjekt. Seilbåten har
fått ny motor og en oppussing.

reiste til Afghanistan for Leger
uten grenser 5.januar og kom
tilbake i slutten av november. Der
arbeidet han med et akuttmottak
for befolkningen i provinsen. Tøffe
tak i møte med en annerledes
kultur og ufattelige behov.

Torgeir driver mye med stisykling
og drar på toppturer på
splitboard. I sommer bygde han
en stor, flott veranda, der har han
tilbrakt mye tid i hengekøya.

Båten heter Signe, og i sommer
var gudmor på «inspeksjon».

Torstein, Sunniva, Åshild og
Arnstein
bor på Moholt. I høst kom lille
Torstein, så nå er de en familie på
fire.
Arnstein jobber i NINA og i
sommerhalvåret blir det mye tid
ute for å fotografere og samle
insekter.

Jomar på sykehuset i Lashkar
Gah, Helmand
Han har kjærest fra Bergen som
også har vært ute for Leger uten
grenser. Nå flytter de sammen i
Trondheim og det blir trivelig.

17.mai
Åshild er nå i permisjon samtidig
som hun tar fag på NTNU i
eiendoms-forvaltning.

Eimund surfer i Marokko i august.
Han jobber fortsatt på Imi Stølen,
men jobber i tillegg noen uker på
Søvassli Leirskole som lærer.
I sommer reiste de to rundt i USA
og fikk med seg både øst, vest og
midt i. Nå venter de ei lita jente i
april 2012 og gleder seg veldig til
det.

Eimund trives svært godt i
Staverløkja, og hjelper til med
smått og stort. Snekkererfaringen
hjelper på når han nå skal pusse
opp eget hus. Jakta er høyt
prioritert og det ble bra med ryper
i år. Eimund og faren er gode
jaktkompiser og det ble mange
fine turer i fjellet.

Bildet over er tatt på et lite
avbrekk de hadde på Sri Lanka.
Begger kommer til å jobbe på
St.Olav igjen.

Sunniva
storkoser
seg
i
barnehagen og liker seg godt i
svømmebassenget.

