Jostein
syns tiden går for fort. Han liker
det enkle liv, men har mange
interesser, planer og drømmer.
På nyåret tenker han å gå ned til
80% stilling. Mon tro han får
bedre tid da?

Aslaug
fylte 60 år i høst. Hun inviterte
likegodt hele familien til Røros. Det
var trivelig at alle kunne være med
og det ble en uforglemmelig helg.

Julehilsen 2016 til

Endelig kom buret opp igjen i
Staverløkja, så nå har han fått
ryddet i fjøskjelleren .

Kaffe og barnebarn på senga
under feiring på Røros
Fra Gunn og Eimunds elleville bryllupsfest i sommer.
I januar var hun med Arnstein og
familien til Gran Canaria, og i høst
med Ragnhild, Sofie og Signe til
mor/mormor/oldemor
Signe
i
Nissedal.
Aslaug nyter morgenkaffen på
eldhustrappa

Rast i Roltdalen på en super
fjelltur.
Han koser han seg med sykkel,
ski, jakt, familie, foto, snekring og
motormekking. Hjertelig takk for
laget til alle dere alle som har
vært med.

Makrellfiske på Moldtun
Aslaug er glad i å fiske. Da passer
det bra at hun fikk ny fiskestang på
bursdagen.
Moholtlia 11.12.2016
Se mer på www.staverloekk.no

På Litj-juletrefesten på Rødde i
går fikk vi god julemat, Eimund
sang «O helga natt» og vi gikk
rundt juletreet. I natt er det
kommet 10 cm nysnø og det er
2-3 minus. Jo, julestemningen
begynner å komme og det er
trivelig å sette seg ned å skrive
en julehilsen.
Det har vært et begivenhetsrikt
år. Gunn og Eimund giftet seg,
og Lars, Signe og Maya ble
født. Det er fantastiske gaver vi
er så glade for. Nå er vi hele 18
personer i familien. En og
annen farang og influensa farer
forbi, men ellers er vi friske alle
sammen. Nylig ble vi minnet på
at det slett ikke er noen selvfølge.

Jula blir feiret på tradisjonelt vis.
Starter med sotsøndagstreff i
Soknedal, selve juledagene i
Trondheim og forhåpentligvis en
dag eller tre i Staverløkja.
Takk for det året som har gått til
alle dere som vi har fått gleden av
å være sammen med. Både i de
store selskapene og de litt mer
stillferdige samværene. Til dere,
og dere vi ikke har fått truffet vil vi
ønske...

God jul og godt
nyttår !

Jula den kjæm, åran dæm går
Når vi trur at vi skjønne e det nå vi itj forstår
Tida den kjæm, livan vårres går,
og det va du som gjor mæ tankefull i år (Frode Viken)

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild
og Torgeir
bor fortsatt på Oppdal. I år ble 4
til fem da Signe ble født.

Gunn og Eimund

Lars, Olaf, Jomar og Sunniva

har hatt et travelt år med mye
planlegging og organisering frem
mot bryllupet. Det ble en
heidundrende fest i Ogndal den 6.
august med 150 gjester til bords.

bor på Jakobsli og trives godt der.
De rakk akkurat å pusse opp
badet før Lars meldte sin
ankomst. Han er en blid gutt.

Maya,
Torstein,
Åshild og Arnstein

Sunniva,

bor fortsatt på Vikhammeråsen.

Like etter bryllupet dro de til
Lofoten på bryllupsreise.

Hele familien i Signes barnedåp
Olaf koser seg i barnehage.
Sunniva er i permisjon fra
hovedintensiven på St.Olav, og
Jomar jobber med Helseplattformen. Jomar er også i sluttfasen
av en masteroppgave. Han starter
pappapermisjon nå, og da drar de
til Thailand i en måned.

Ragnhild er i barselspermisjon
ennå, Sofie og Sigurd går i
barnehage og pappa arbeider på
IMI Stølen. De er i gang med
husbygging og regner med å
flytte rundt påsketider.

Sunniva går nå i 3.klasse på
Vikhammeråsen grendeskole og
Torstein går i barnehagen
samme sted. Maya ble født
3.juni og mamma Åshild er
hjemme til i februar, da tar
Arnstein over stafettpinnen. Da
blir det et annerledes feltarbeid i
10 uker...

Litj-juletrefest på Rødde
Eimund er tilbake på skilinja på
Rødde og Gunn ble ferdig med sin
turnus på Støren i oktober. Hun
begynner i ny jobb på Orkdal
sykehus 1. januar.
Signe, Aslaug, Sofie, Signe og
Ragnhild fra turen til Nissedal.

De også trives godt i Staverløkja
og Eimund er glad i å være med
far sin på jakt.

Lars sin dåp som ble feiret i
Staverløkja

Signe, Lars og Maya er blide
søskenbarn.

