
 

Jostein  
er mye i Staverløkja og i høst har 
han fått ferdig «motorbua».  
 
I året som har gått er det likevel 
«turan som telle». Mange fine 
turer som for eksempel skitur i 
Sylene etter påske, topptur med 
Torgeir på Dronningkrona (bildet),  
 

 
 
Kumle i Danmark i sommer, fottur 
med Aslaug og Anette i Rondane 
og fantastisk reinsjakt i Forel-
hogna sammen med Eimund på 
reinsjakt (bilde) for å nevne noen. 
 

 
 
I sommer ble Sofie døpt, og det 
var stor stas å få være fadder til 
henne . 
 
 
 

Aslaug  
er blitt bra i skuldra og har travle 
dager i ny turnus på Nardo 
Rehabilitering. Nye utfordringer 
med å ta imot pasienter som 
sendes ut alt for tidlig fra St.Olav 
for så å stelle så godt med de at 
de kan klare seg der de bor.  

 
Aslaug er ankeret hjemme som tar 
seg av det meste av familie-
middager og sosiale samvær. Hun 
er flink til å besøke foreldre og 
passe barnebarn når det trengs. 
På bildet over er hun sammen med 
Sunniva i Staverløkja. 

 
 
Vi var på Savalen noen dager i 
høst. Her fikk Aslaug prøve å ri på 
hest for første gang. Det var topp! 
 
 
Moholtlia 14.12.2012 
Se mer på www.staverloekk.no 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
«Det er snart så en ikke rekker 
annet enn å ta imot feriepenger 
og hogge juletre» var det en 
som sa. Det kan av og til føles 
slik. Ja, at tiden går så fort og at 
en har det så travelt, at en ikke 
rekker å være med – og ikke 
være til steds. Men likevel, når 
en ser seg over skulderen, ser 
en at en har gått en bra bit 
siden sist. Kanskje skulle en ha 
skrevet en julehilsen hver 
måned… kanskje kan det gjøre 
godt å sette seg ned – ikke bare 
for å få igjen pusten, men også 
for å nyte utsikten? Ettertanken 
er mor til omtanken. Her stelles 
relasjonene og omsorgen for 
hverandre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent og jul minner oss om at 
vi kan ta en sånn rast og kjenne 
på at det er godt å være på vei 
sammen. Alle har sekker, noen 
lette, andre tyngre… Men nå 
kan vi feire jul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Julehilsen 2012 til 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God jul og et  
godt nyttår ! 
 

Tida den kjæm, livan vårres går, 
og det va du som gjor mæ 

tankefull i år. 

Signe (mor til Aslaug) var i Trondheim i sommer også. Her er vi 
samlet i stort familieselskap på plena i Moholtlia. 

 

http://www.staverloekk.no/


 

Ragnhild og Torgeir 
 
bor og trives fortsatt på Oppdal. 
Ragnhild har permisjon fra 
skolebarna for å ta seg av lille 
Sofie som kom til verden 
24.mars. Hun ble døpt i Lønset 
kirke (bildet under).  

 
 
Torgeir elsker, i tillegg til damer, å 
kjøre ski og kjøre sykkel nedover 
fjellsidene. I høst fikk han 
jammen bygd en større garasje 
enn det svigerfar har…(se bildet). 
 

 
 

 
Hei – det er jeg som heter Sofie. 
 

Eimund 
 
er lærer på en ny linje som heter 
«Board» på Rødde. Lurer på hvor 
lenge kroppen passer til det… 
Han har visst tenkt til å fortsette 
for sist vinter kjøpte han seg hus 
der.   

 
Eimund har kjøpt seg hus og her 
er rehabiliteringsprosjektet i gang 
 

Eimund synger i Torsteins dåp 
 
Eimund fikk kjenne på grensen 
mellom liv og død da han måtte gi 
førstehjelp til en kollega som holdt 
på å drukne i Pirbadet i høst. 
Ellers er siste tilskudd på 
aktivitetslista auksjoner på Klætt 
og isbading + at han ble bitt av 
reinsjakt-basillen i høst. Så neste 
år skal han visst skyte finnbiffen 
selv. Skit jakt ;-) 

 
 

Jomar og Sunniva 
 
reiste til Nagaland i India for 
Leger uten grenser i august. Der 
oppunder Himalaya ikke langt fra 
grensen til Burma skal de være 
ett år. Det er kummerlige forhold 
med manglende infrastruktur og 
mye fattigdom der. De spiser visst 
for det meste kokt griseflesk. 
 

 
 
Jomar er sjef for  prosjektet der 
og Sunniva koordinerer de 
medisinske aktivitetene på 
sykehuset. Hun har vært syk en 
periode, men er nå frisk i gjen. 
 

 
Jomar og Sunniva før de reiste 
 
De har akkurat hatt en ferieuke på 
Maldivene. Det gjorde nok godt. 
 

Torstein, Sunniva, Åshild og 
Arnstein 
kikket etter større hus her i høst, 
men fant nok ut at småbarn 
kombinert med studier holdt 
blodpumpene i virksomhet likevel. 
Så de bor fortsatt på Moholt. 
Torstein ble døpt i Moholtkirka 
12.februar (bildet). 
 

 
 
Åshild byttet jobb og begynte som 
eiendomsforvalter hos Koteng (ja, 
han i RBK styret). Arnstein er 
glødende opptatt av innsekter og 
fotografering, men tjener fortsatt 
mer hos NINA enn på 
www.naturogbilde.no 
 

 
Arnstein og Åshild skurer golvet i 
eldhuset 
 
Torstein og Sunniva trives begge i 
Vesletun barnehage. 

 


