
 

Jostein  
skaffet seg høns i sommer og 
koser seg når de tripper rundt på 
tunet i Staverløkja.  

 
Høns på tunet og kortreiste egg. 
 
Ove har hjulpet til med tømmer-
arbeid på gammellåven og 
vedskjulet i høst.  
Det var en utrolig flott sommer og 
vi var heldig som ikke hadde 
planlagt annet enn å være i 
Trøndelag. Finere feriested finnes 
jo ikke.  

 
Jostein foran Predikeren 
 
Men det er «turan som telle» og 
Jostein har fått mange av de 
også i år. Både på ski, med børse 
og bare på sko . Sylan på ski, 
Forellhogna på jakt og tredagers i 
Femundsmarka for å nevne noe. 
Særlig takk for laget til Eimund, 
Gunn, Anette og Aslaug. 

Aslaug  
ble bileier i høst. Det føltes visst 
helt greit. 
 
I vår ordnet hun med tur for seg og 
kallen en langhelg i Barcelona og 
senere på sommeren til Krakow 
sammen med en gruppe fra 
Soknedal. Mye spennende å se og 
oppleve. 

 
Aslaug med bollesuppe i Krakow. 
 
Tjostolv har vært syk i mange år 
og han ble stadig svakere. Men det 
var rart likevel når han døde i vår. 
Men mor Signe er frisk og klarer 
seg bra. Aslaug hentet henne så 
hun var i Trøndelag en ukes tid i 
sommer. Det var trivelig. 

 
Fantastiske trøndelagskysten. 
 
Moholtlia 14.12.2014 
Se mer på www.staverloekk.no 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er det jammen gått et år 
igjen siden sist. Julebrev er en 
fin ting. Selv om det kan være 
et ørlite tiltak å komme til ro og 
samle tankene, så får en kikket 
seg litt over skuldra og summert 
opp det viktigste i året som har 
gått. Det har vært mange viktige 
begivenheter med barnedåper, 
bryllup, bursdager, turer, konfir-
masjoner og begravelser.  
 
Takk for hjelp, fellesskap og 
deltakelse. Det har vært mange 
fine samvær hvor vi har kjent at 
vi har kommet litt nærmere 
hverandre enn i den ellers travle 
hverdagen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi håper at både dere og vi kan 
kjenne litt på de gode følelsene i 
jula. At vi er der, selv om vi ikke 
alltid er så synlig for hverandre. 
 
Jomar og Arnstein med familier 
reiser til Vestlandet i selve jula, 
men ellers er vi rundt novene 
her. I år sier vi med Prøysen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julehilsen 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God jul og godt 
nyttår ! 
 

Kjærlighetsrosa er frodig og sterk, 

den kæin få knopper og blømme. 

Kjærlighetsrosa er skaperens verk, 

det ska vi æiller forglømme. 

På Josteins bursdag drakk vi kaffe på Haukfjellet. Her er alle unntatt 
Eimund og Gunn. Eline, Anette og Knud Christensen fra DK står bak.   

 

http://www.staverloekk.no/


 

Sigurd, Sofie, Ragnhild og 
Torgeir 
 
bor fortsatt på Oppdal. Sofie fikk 
en bror 21. januar. Han heter 
Sigurd. 
 

 
Sigurd døpes i Oppdal kirke 
 
Ragnhild var fryktelig spent på 
blåturen som mor spanderte til 
Riga.  
 
Torgeir holder på med bygge-
prosjekt i hagen. Nå får Ragnhild 
endelig dokkestue .  

 
 
Sigurd koser 
seg med 
flaska. 
 

 

 
Oppdalsfamilien trives godt på 
Moldtua. Her er Sofie på Kattøya. 
 

Gunn og Eimund 
 
er blitt kjent med hverandre. Gunn 
Austli er fra Ongdalen og ble 
ferdig med sin utdannelse i 
Slovakia til ferien. Etter eksamen 
dro de til Sri Lanka på 4 ukers 
ferie. Etter ferien reiste hun på 
jobb i Valnesjord hvor hun har 
vært lege ved et opptrenings-
senter. Fra 1.mars skal hun være 
turnuslege i Orkdal. De gleder seg 
nok til å komme nærmere 
hverandre. 
 

 
Bildet over er tatt på den hellige 
stein, Sigiria, på Sri Lanka. 
 
Eimund trives fortsatt som lærer 
på Rødde. 
 

 
Eimund og Gunn skal på reinsjakt 
på Ragnhildsjøan. 

 
 

Olaf, Jomar og Sunniva 
 
hadde sin jubelhelg med både 
bryllup og barnedåp i Soknedal 
kirke i mai. Begivenheten ble 
behørig feiret på Horg bygdetun 
og i Olderveien etter leggetid.  
 

 
Bryllup og dåp i Soknedal kirke 
 
Olaf kom til verden 15.februar og 
er nok den som bestemmer det 
meste i Olderveien.  

 
Olaf i ball-
basseng.  
 
Nå har han 
lært seg å 
gå .  
 
 
 

Jomar er i pappaperm nå, men 
jobber ellers som rådgiver ved St. 
Olav og studerer helseinformatikk 
ved siden av. Sunniva var 
hjemme med Olaf til i september 
og startet da i ny jobb på 
hovedintensiven ved St.Olav. 
  

 

Torstein, Sunniva, Åshild og 
Arnstein 
 
flyttet til Basunveien på 
Vikhammeråsen 1.desember. 
Det var nok særlig spennende 
for Sunniva som bare så vidt 
rakk og bli kjent på Åsvang før 
hun måtte bytte skole. Men det 
gikk fint. Torstein skal begynne 
på ny barnehage på nyåret.  

 
Sunniva under Olavsfestdagene 
 
Arnstein steller fortsatt med 
insekter på NINA. På sommeren 
er han mye i felt. Åshild har 
begynt i ny jobb. Nå sørger hun 
for renhold og vedlikehold av 
S.Tr.lag fylkes eiendommer.  
 

 
Torstein er en luring . Her er’n 
på Dextaen i Staverløkja. 

 


