
 

Jostein  
var 40-års jubilant på Rødde i 
sommer. Det var veldig artig å 
treffe igjen medelever og minnes 
den tiden vi gikk der. 
 
Mye av ferien gikk til utomhus-
arbeid i Staverløkja. Bl.a. flytting 
av veien forbi eldhuset. Takk til 
dere som gjorde det mulig. Nå blir 
det fin plass til stabburet . 

 

 
Idar hjelper med å rake før såing. 

 

Også i år har det blitt mange fine 
turer på sykkel, støvler og ski. 
Takk for laget til Torgeir, Eimund, 
Anette og Aslaug.  

 

 
Bursdagsfeiring i Staverløkja 
 
Jeg er fortsatt prosjektleder i Atea 
og arbeider for tiden med 
etablering av pasientvarslings- 
anlegg på sykehjemmene i 
Trondheim kommune. 
 

Aslaug  
trives med å reise og syns kaill’n er 
for vanskelig å få med. Så i høst 
dro hun til København med datter-
/svigerdøtre og London med Elin 
(venninne). Men vi hadde en 
kjempefin fjelltur nord i Rondane. 

 

 
Utsikt utover Grimsdalen 

 

Mor Signe har flyttet til Nissedal og 
Aslaug besøker henne med jevne 
mellomrom. 

 

 
Aslaug leser for Olaf, Sigurd og 
Torstein. 

 

På februar fikk vi begge en kraftig 
influensa. Den varte i 3 lange uker 
og vi ble minnet på å sette pris på 
god helse. Aslaug arbeider fortsatt 
ved rehabiliteringsavdelingen ved 
Nidarvoll helsehus og opplever nok 
arbeidet mer krevende enn før. 
 
Moholtlia 13.12.2015 
Se mer på www.staverloekk.no 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen av oss har større ut-
fordringer enn andre med 
sykdom, travle jobber eller 
krevende familiesituasjon. Men 
stort sett bestemmer vi selv 
hvor travelt vi skal ha det og de 
prioriteringer vi gjør. For det 
meste gjør vi dagen selv. Det 
kan en godt kjenne litt på når et 
nytt år ebber ut og det er tid for 
julebrev. Vi fikk kanskje ikke 
truffet hverandre fordi en av oss 
skulle rekke noe annet… 
 
Men nå snur sola og høyst 
sannsynlig får de fleste av oss 
oppleve et nytt år. Da får vi nye 
muligheter. Vi kan prioritere det 
vi vil at livet skal være for oss.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takk til dere vi har hatt gleden av å 
møte og være sammen med i det 
året som har gått.  
 
Aslaug arbeider, så derfor skal vi 
feire julekvelden hos Jomar m/fam 
i år. Ellers blir det en tradisjonell jul 
med en deling mellom Moholtlia og 
Staverløkja. 
 
Vi hilser dere med ordene av 
Trygve Hoff: 

 

Du signe med evige Ord, 
husan og fjellet og vannet 
og folket som leve her nord 
 
 
 
 
 
 

Julehilsen 2015 til 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

God jul og godt 
nyttår ! 
 

Det har ikke vært så veldig bra skiføre enda denne sesongen, men i 
dag var det virkelig flott i marka.   

http://www.staverloekk.no/


 

Sigurd, Sofie, Ragnhild og 
Torgeir 
 
bor på Oppdal. De er en skikkelig 
friskusgjeng som driver med både 
klatring, sykkel, ski og drar på tur 
så ofte de kan. 

 

 
Hele familien på verandaen på 
den nye dokkestua.  

 

Sigurd og Sofie er kry over at 
mamma har baby i magen. 

 

Torgeir er en harding på snøbrett. 
Han og Jostein hadde en flott tur 
på Nonshø før påske. Torgeir og 
Eimund var med svigerfar/far på 
Sandfjellrennet i påska også . 

 

 
Sigurd og Sofie  

 

Nå koser de seg med advent og 
gleder de seg til jul med sang, 
baking, skomakergata m.m. 
 

Gunn og Eimund 
 
bor på Rødde. Eimund er fortsatt 
lærer der og Gunn er turnuslege 
på Orkdal sykehus. I mars skal 
hun avslutte sin turnus i Midtre 
Gauldal. Det blir nok spennende. 
 

 
På moltetur i Soknedal   
 
De forlovet seg 20.mai og plan-
legger bryllup. De koser seg 
veldig i friluft og i sommer gikk de 
bl.a. Trekanten og Kråktindan. Det 
ble litt mer fart i oppussing, 
rydding, bygging av veranda m.m. 
når det kom kvinnfolk i huset . 

 
Eimund er ivrig jeger og i år var 
det hans tur å felle reinsdyret.  
 

Olaf, Jomar og Sunniva 
 
bor på Jakobsli. Olaf har begynt 
og trives i Jakobsgrenda barne-
hage. Sunniva arbeider på 
Hovedintensiven på St.Olav og 
Jomar jobber for Helse Midt-
Norge.  
 

 
Olaf  
 
I sommer var de i Italia og drar 
gjerne både til Moldtun, 
Staverløkja, Bergen og  
Hardangervidda (hytta til familien 
til Sunniva).  

 

 
17.mai i Trondheim  
 
Jomar liker å løpe og sprang 
halvmaraton i sommer. Ellers 
gleder de seg både til jul og 
familieforøkelse. 

Torstein, Sunniva, Åshild og 
Arnstein 
 
venter også familieforøkelse så 
det er visst «noe som går». 
  

 
Familiebilde tatt 17.mai 
 

Arnstein jobber fortsatt på NINA 
og Åshild S.Tr.lag fylke. I 
sommer var han på 
riksdekkende radio igjen. Denne 
gangen for å fortelle om en ny 

maurart han 
fant utenfor 
hytta vår i 

Soknedal 
(snyltesmal

maur latin: 
Leptothorax 

kutteri) .  
Torstein går i 

barnehage. 
Han liker å 
leke med 
traktorer. 
Sunniva går i 
2.klasse. Her 
plukker hun 
potet i 
Staverløkja.  

 


