
 

Jostein  
har jobbet på hjemmekontor i 
hele år. Han syns det fungerer 
godt selv om det kan bli litt 
ensformig innimellom. 
 

 
 

I sommer koste han seg med 
bærplukking og ga seg først etter 
klar beskjed fra Aslaug: «Jostein - 
no stoppe du – fryser’n e full!» 
 

Selv om været ikke var like fint 
alle dagene, hadde han en super 
reinsjakt sammen med Eimund.   
 

 
Reinsjakt i regn og tåke 
 
Ellers er han mye i Staverløkja. 
Nå holder han på med å lage seg 
et rom på låven. Det skal visst bli 
snekkerbod. 
 
I høst fikk han operert kneet som 
han har slitt med en stund. Han 
gjør jevnlige øvelser og i dag var 
han på sin andre skitur. Så det 
går fremover  

Aslaug  
gikk av med pensjon i sommer. 
Det var litt rart og hun savner visst 
jobben og kollegaene.  Men hus og 
stor familie krever litt og så får hun 
ta vakter på rehab’en når hun vil. 
 
Høstens fjelltur gikk til Kongsvoll 
og Reinheim.  Hun gikk først på 
stien innover fjellet og plutselig 
kom hun springende oppskaket 
tilbake. «Det står en diger moskus 
på stien». Men vi fikk en fantastisk 
fin tur og faktisk kom vi alle til 
topps på Snøhetta! 
 

 
 
På en rutinemessig mammografi 
ble det oppdaget en kul i det ene 
brystet. Denne viste seg å være 
ondartet og ble operert bort. 
 
Etterpå ble det tre uker med 
stråling som hun er ferdig med. 
Hun føler seg i fin form. Vi er glade 
for det ble oppdaget så tidlig og at 
hun fikk rask behandling.  
Nå gleder hun seg til fri spesielt i 
høytidene og nyte pensjonist-
tilværelsen. 
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«En rekk itj stort mer inn å ta i 
mot lønn og å høgg jul’tre».  Det 
var det en som sa, og heldigvis 
stemmer nå ikke det helt selv 
om en føler tiden går altfor fort.  
 
Men når en stopper opp litt, 
f.eks. for å skrive julebrev, og 
ser seg tilbake, ser en et 
innholdsrikt år med både gleder 
og sorger. Men tross korona, 
vondt kne, kreft-behandling og 
høye strøm-regninger, kan vi 
ikke annet enn å være 
takknemlig. Vi har det så 
usigelig godt i forhold til de aller 
fleste her på planeten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er min lengsel hjemme 
Der har min tro sin skatt 
Jeg kan deg aldri glemme 
velsignet julenatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julehilsen 2021 til 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God jul og Godt 
nyttår! 
 

Hele gjengen samlet 

 

http://www.staverloekk.no/


 

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild 
og Torgeir 
er godt fornøyd med tilværelsen 
på Oppdal.  
 
 

Signe(5) brakk 
foten i påska, 
men nå er 
foten god som 
ny og funker 
supert når 
man danser 
som ballerina. 

 
Sigurd (7) er 
kreativ og glad i 
å lage ting, men 
har alltid shorts 
under buksa i 
tilfelle det blir 
fotballspilling. 
 
 
 
 

Sofie(9) koser 
seg med skole, 
sang og teater, 
Hun har vært 
med på flere 
konserter og 
forestillinger 
dette året. 
 

Torgeir jobber fortsatt på Imi og 
Villa Vika, og han er godt i gang 
med å pusse opp hytta på Skaret. 
 
Ragnhild er på 3.trinn og trives 
veldig godt sammen med elevene 
sine på Aune skole. 
 
 
 

Ludvig, Jesper, Gunn og 
Eimund  
trives godt på Byåsen. Eimund 
hadde pappaperm frem til august, 
da begynte Jesper i barnehage.  

 
Jesper (2) er 
stort sett blid 
og fornøyd.  
Han liker å 
danse, rote, 
bake og lage 
mat. 
 

 
 

 

Ludvig (4) og trives godt i barne-
hagen. Det var stor stas at Jesper 
begynte. Da kunne de være 
sammen i utetida. Ludvig liker å 
sykle, bygge lego og bade. 
 

 
 
Eimund er blitt bedre i kneet og er 
tilbake på jobb på Rødde, han 
trives godt og er engasjert i mye.  
 

Gunn fikk ny jobb på Tiller DPS i 
januar og trives godt. Hun er blitt 
helårsyklist og synes det er godt å 
bo nært marka. 
 

 
 

Lars, Olaf, Sunniva og Jomar  
 
bor fortsatt på Jakobsli. 
 
Lars (5) går siste året i Jakobs-
grenda barnehage og er kry 
skolestarter. Han er aktiv med 
venner på fritida. Glad i kortspill 
og trampoline-hopping. 
 

Olaf (7) går i andre klasse på 
Charlottenlund barneskole. Han 
går på fotball og speider, og er 
glad i lego. 
 

 
 

Bilde fra en av de flotte fjellturene 
i sommer på Hardangervidda og i 
Jotunheimen.  
 
Sunniva er fortsatt på 
Hovedintensiven på St.Olav. 
Jomar jobber i Helseplattformen. 
 
Det er travelt både på jobb og på 
fritiden, men de koser seg 
sammen.  
 
De har holdt seg friske i året som 
er gått og har hatt mange fine 
helger i Furusnappen.  

 
 

Maya, Torstein, Sunniva, 
Åshild og Arnstein 
har det fint på Vikhammer. 
Sunniva-(13) har begynt på 
ungdomskolen, Torstein (10) er 
halvveis i 5.trinn og Maya (5) går 
siste året i barnehagen.  

 
 
Sunniva 
har hotell 
på 
Rådhus-
plassen 
 
 
 
 

 
De største er 
aktive i Malvik 
IL. Torstein på 
fotball og ski. 
 

Maya i 
farfars 
traktor. 
 
 
 

 
.   
Arnstein løper fortsatt rundt med 
håven på sommeren og samler 
insekter for NINA, mens Åshild 
skal begynne med møblering av 
de nye videregående skolene i 
Trøndelag.  
 

Alle gleder seg veldig til jul 😊 

 


