
 

Jostein  
skulle egentlig hatt litt bedre tid 
nå ettersom han har gått ned til 
80% stilling. Men det er samme 
jobben som skal gjøres på arbeid 
(på en dag mindre) og en plan-
legger gjerne å få litt ut av den 
ekstra fridagen. Så da har det lett 
for å bli travelt likevel...  
 

Det har gått mye tid til ordning 
med vann, strøm og bygging av 
garasje i Staverløkja. Takk til alle 
som har hjulpet til med det. 
 

 
«Arbeidslaget hans Jo…» 
 

På jobb går det i prosjekter og 
nylig fikk han tatt resertifisering i 
Prince2 (prosjektmetodikk).  
 

 
Fjelltur med Aslaug og Anette er 
blitt tradisjon. I år var vi i Troll-
heimen. 
 

Han syns det er herlig å komme 
ut i skog og fjell både på føttene, 
ski og sykkel.  Også er han en 
seigliva FM-tilhenger ;-)  
 

Aslaug  
har vært mange turer til Nissedal 
og sett om sin mor også i år. Signe 
bor fortsatt alene og setter utrolig 
stor pris på disse besøkene.   
 
Hun arbeider fortsatt ¾-stilling på 
Nidarvoll og kommer hjem litt 
frustrert innimellom. Endringer og 
stadig færre på vakt gjør at hun 
ikke syns hun får gjort jobben godt 
nok for de som behøver det. 
 

Bilde fra en 
finfin tur på 

Gaustad-
toppen før 
vi dro over 
Hardanger-

vidda til 
vestlandet i 
sommer. 

 

Når hun ikke er på arbeid, steller 
hun hus og storfamilie. Ja, og 
synger i kor da… 
 

 
 

Aslaug på gammelveien sammen 
med Sofie og Sigurd. 

 
Moholtlia 11.12.2017 
Se mer på www.staverloekk.no 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Året går mot slutten og når en 
ser seg tilbake har det hendt litt 
forskjellig også dette året. Det 
skulle bare mangle for vi er da 
blitt ganske mange. Det største 
høydepunktet er selvsagt 
Ludvigs ankomst. Det er vårt 9. 
barnebarn og han ble født på 
Olsokdagen.  
Et annet høydepunkt er slekts-
treffet i Nissedal. Mange etter-
kommere fra Aslaugs beste-
foreldre var samlet. Været var 
fint og treffet ble avsluttet med 
bading i Nisser.   
Nå gleder vi oss til jul. Noen 
mest til å åpne pakker, andre til 
fridager, noen til mat osv. I alle 
fall blir nok julen ganske 
tradisjonell for oss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi takker for det året som har gått, 
og vil ønske deg og dine en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom, kom, strålande jul! 
Senk dine kvite vingar 
over soldaten sin blodige arm, 
over kvart sukk frå ein 
menneskebarm, 
over den gamle som går te ro, 
over den unge som bygge seg bo. 
Kom, kom, strålande jul! 
Senk dine kvite vingar! 

Julehilsen 2017 til 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God jul og Godt 
nyttår! 
 

Slektstreff på Rønningen 

 

http://www.staverloekk.no/


 

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild 
og Torgeir 
 
flyttet inn i nytt hus februar. De 
har lagt ned litt av en jobb og er 
heldigvis godt fornøyd med 
resultatet. 

Sofie er blitt 
stor jente 
som gleder 
seg til å 
begynne på 
skolen. 
 
Sigurd liker 
å kose seg 
med god 
mat.  

 
 
 

Signe er en 
luring. Hun 
begynner å 
snakke litt 
nå: «Morfar, 
morfar» ;-) 

 

Signe er passert året, og mor og 
far er begge tilbake i jobb. 
Ragnhilds store høydepunkt var 
nok Robbie Williams-konserten i 
Granåsen. Men resten av familien 
likte Kristiansand dyrepark og 
Hakkebakkeskogen best.  
 

 
Kosedager sammen på Moldtun. 
 

Ludvig, Gunn og Eimund  
 
bor på Rødde.  Far i huset fikk det 
travelt med å få ferdig badene til 
Gunn kom hjem med Ludvig.  
 

 
Fin liten familie 
 

Ludvig har skreket litt, men ikke 
mer enn at mor skulle få lære 
hvordan småbarnsforeldre kan ha 
det innimellom. Det blir ikke tid til 
så mye annet ;-) 
 

 
Ludvig ble døpt i Soknedal kirke.  
 

 

Alle barnebarna.  
 

Lars, Olaf, Jomar og Sunniva 
 
begynte året i Thailand på 
familietur. Men nå er de tilbake i 
Olderveien og de samme 
jobbene. Jomar er godt fornøyd 
med å være ferdig med 
mastergraden i Helseinformatikk. 
 

 
 

Olaf og Lars er solide karer som 
trives godt i lag. Olafs høydepunkt 
i sommer var nok i Kjuttavika da 
Kaptein Sabeltann seilte inn med 
skrekk og gru! 

 

 
Olaf og Lars på bursdag hos 
farmor. 

Maya, Torstein, Sunniva, 
Åshild og Arnstein 
 
har startet utgraving av kjeller og 
bygging av garasje. Så de har 
fritidssyssel for en stund… 
 
Arnstein holder på med en bok 
om maur (på NINA). Åshild 
jobber i STFK som visstnok blir 
TRFK nå. 
 

 
Familietur til Forbordsfjellet 
 
Sunniva går nå i 4.klasse, er 
med venner og spiller håndball. 
 
Torstein går i 1.klasse, går på 
svømming, og gleder seg veldig 
til fotball neste år. 
Maya går i barnehagen og er en 
glad og kvikk jente. 
 

 
Arnstein og Maya 
 


