
 

Jostein  
jobber fortsatt som prosjektleder i 
Atea. Etter 12.mars har det stort 
sett vært hjemmekontor. Det går 
tålig greit, men det blir litt for 
stillesittende.  

 
Hjemmekontor 
 

Da er det 
spesielt godt å 
komme ut å få 
brukt kroppen. 
Han håper at 
et kranglete 
kne blir bra til 

skisesongen 
setter inn for 
fullt. 

 

Her er det vedhogst ni Kås’n. 
 

Det blir ikke så mange stundene i 
motorbua, men i sommer fikk vi 
start på gråtassen.. 
 

 
Idar prøvekjører gråtassen 
 

 

Aslaug  
har jo mesteparten av slekta på 
sørlandet og i sommer var det 
invitert til søskenbarntreff. Det var 
trivelig å treffe slekta, og spesielt 
interessant å høre Andreas fortelle 
om hvordan forfedrene levde og 
Kåre som fortalte om onklene som 
ofret seg under krigen. 
 

Aslaug «gikk 
bananas» da 
hun fikk en 
sjøørret i 
sommer. Den 
var akkurat 
innafor minste-
målet… , og 
smaken var 
fortreffelig. 
 

 
 

 
På tyttebærtur sammen med 
Anette. 

 
Aslaug har senvakt på julaften. 
Hun har tenkt en stund på når hun 
skal gå av. Nå har hun visst 
bestemt seg for at dette blir siste 
jula hun jobber.  
 
Moholtlia 13.12.2020 
www.staverloekk.no 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jula er rett rundt hjørnet og det 
har gått et år igjen siden forrige 
julebrev. Et rart år. Jahn Teigen 
døde og korona invaderte oss. 
Ord som karantene, smitte-
vernregler, munnbind m.fl. ble 
vanlige begreper. Og vi fikk ikke 
dra til Staverløkja. Korona har 
sine små og store konse-
kvenser for oss alle. Mange får 
føle på ensomhet og isolasjon.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi er mange og heldige. I år har vi 
fått Jesper. Han er det 10. 
barnebarnet. Så vi skal bare takke. 
Så skal vi også huske på de som 
ikke er så heldige.   
 
Vi trenger nok å være tålmodige 
ennå en stund. Men nå er det 
straks jul og vi ønsker deg og dine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahn Teigen: 
    Jeg har en drøm at vi tar vare på hverandre 
    og gir det beste i oss selv til alle andre 
    Jeg tenker opp når jeg er nede om å om å om igjen 
 
    Optimist, jeg vet det går bra til sist 
    Så lenge jeg lever her er jeg en optimist 
  

Julehilsen 2020 til 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God jul og Godt 
nyttår! 
 

Barnebarna i Staverløkja godværspinsa 2020 

 

http://www.staverloekk.no/


 

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild 
og Torgeir 
er godt fornøyd med tilværelsen 
på Oppdal. Torgeir har bygd 
sommerstue som blir flittig brukt.  
 

 

Signe danser og 
synger, vil alltid 
være med å lage 
fredags pizza.  
Synes det er litt 
kjedelig at Sigurd 
ikke går i barne-
hagen lenger, 
men har mange 
gode venninner. 

 
Sigurd har 
begynt i 1. kl., 
går på fotball og 
er alpinrekrutt. 
Han liker godt å 
plukke bær. 
 

Sofie liker 
fotball, langrenn 
og teater. Nå 
følger hun med 
på hva rampe-
nissen finner på. 
 

Ragnhild er lærer på Aune og 
Torgeir jobber ved Villa Vika 
(barnevern) i tillegg til IMI Stølen. 
 

 

Ludvig, Jesper, Gunn og 
Eimund  
trives godt på Byåsen. De nyter 
nærhet til marka og Kyvannet. 
Eimund jobber Rødde. Han 
skadet kneet sitt desember i fjor 
og har vært mye sykemeldt.  
 

 
Gunn har vært hjemme i 
permisjon, men starter å jobbe 
igjen i januar.  

Jesper kom rask 
til verden den 15. 
januar og er en 
blid gutt som 
smiler og ler mye. 
 
 

Ludvig fylte 3 år i sommer, han er 
en god storebror. Han er aktiv, 
sosial og glad i show og sirkus. 
Bading og isspising kommer 
høyest opp på lista. 

Lars, Olaf, Jomar og Sunniva 
 
bor på Jakobsli. Olaf (6) har 
begynt i første klasse på Char-
lottenlund barneskole og 
stortrives der. Han har mange 
venner som han leker med både i 
og etter skoletiden. 

Lars (4) 
har det 
bra i 

barne-
hagen og 
får ofte 
bli på 
leken til 

Olaf. De er begge aktive gutter 
som er glade i å være på tur, 
spille fotball, hoppe på 
trampoline, bygge lego og høre 
musikk/lydbok. 

Sunniva gjorde seg ferdig med 
videreutdanning i intensiv-
sykepleie i fjor, og leverte 
masteroppgave nå rett før jul. Det 
har vært et travelt år med 
oppgaveskriving kombinert med 
hektiske perioder på jobb.  
Jomar begynner å dra på årene, 
og fikk et ryggprolaps i høst. Han 
ble operert og er mye bedre nå. 
Han jobber i Helseplattformen på 
Piren, selv om det har blitt mye 
hjemmekontor i år.  De koser seg 
i adventstida og gleder seg til å 
feire jul hjemme i år. 

Maya, Torstein, Sunniva, 
Åshild og Arnstein 
var veldig glad for at de hadde 
utvidet huset da alle ble sendt 
hjem i mars. Når skolearbeidet 
var unnagjort var det ut på tur for 
hele familien og de fikk oppdage 
noen nye turmål i Malvik og 
omegn.  

Sunniva går 7.klasse og liker 
matte best. Ho er ei sosial og 
glad jente som liker monopol. 
Torstein fylte akkurat 9 år. Livet 
består av fotball, håndball og 
gaming. Blitt god på lesing også, 
og så liker han leking (og erting) 
med Maya. 

Maya (4½) 
er i «be-

stemme 
selv fasen» 
og høres i 
huset med 
en konstant 
syngelyd. 
Hun elsker 
rytmisk gym 
og er uredd 
i Pirbadet.  
 


