
 
Jostein  
trives godt i vedskogen. Da får 
han være ute og brukt kroppen. 

Det er godt 
særlig nå 
når skuldra 
begynner å 
bli bra igjen. 
Barfrost i 
høst gjorde 
at veden for 
neste år er 
sikret. 

 
 

 
 

På Sandfjellrennet deltok en bra  
«bataljon» fra familen. Sigurd 
Lars var yngst (8 år) og Jostein 
gikk for 30.gang. 
 

Sylanturen regnet 
bort, reinsjakta 
var resultatløs og 
den felles  fjell-
turen ble avlyst 
pga sykdom. Men 
noen fine fisker 
fra lakselva var 
bra plaster på 
såret. 

 

Han liker seg godt på arbeid i 
Atea, men enda bedre på turer i 
marka og på fjellet. Og nå er 
snekkerbua i Staverløkja ferdig, 
så da spørs det hvor lenge han 
fortsetter på arbeid …  
 
 
 

Aslaug  
fant ut at hun måtte begynne 
treningssenter sammen noen 
kolleger fra syforeningen. Det er 
visst ganske 
sosialt også. 
Hun jobber 
også litt fordi 
hun syns det 
er trivelig å 
treffe kolleger 
og pasienter.  
Men koser 
seg aller best 
med barne-
barna når de 
treffes.  
 

Aslaug binder fine kranser av 
kongler, mose, blader og annet 
hun finner ute. 
 
 

Kranse-
verksted på 
gammellåven 
sammen med 
Anette. 
 
I høst var hun i Stavanger ifbm 
tante Maries begravelse og da traff 
hun igjen gamle venninner fra 
ungdomstida. Det var visst veldig 
trivelig. 
 

Nå når julestria akkurat har begynt 
har hun fått en skikkelig prolaps i 
ryggen. Hun ligger på sofaen og 
knasker smerte-stillende mens 
kaillen blir mer og mer bekymret 
for juleforberedelsene. Men det får 
bli jul uansett. 
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Dette året har endret mye. Mest 
Ukraina. Hvordan kan vi feire jul og 
ha glede av den når vi vet hvilken 
terror, lidelser og ødeleggelser det 
Ukrainske folk opplever? Vi trodde 
krig hørte historien og filmen til. 
Men med terrorstaten Russland 
som nabo har vi begynt å tenke 
andre tanker…  
 

Vi er blitt mange i storfamilien. 
Gleden over det er stor. Det skulle 
bare mangle. Men vi må minne oss 
selv på å sette pris på at vi får leve 
det gode liv. Og at vi ikke må  
glemme de fundamentale verdiene 
og de solide erfaringene vi har 
arvet. De verdiene som gir mot og 
styrke også i krisetider.  
 
I julen kan vi fokusere på disse 
verdiene.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De som gir håp og trøst både i 
hjem, sykeseng og skyttergrav. 
Derfor, kanskje nettopp derfor, 
skal vi feire og frimodig ønske 
hverandre. 
  
 

   God Jul og  

  et Godt nytt år!  
 

 
Tenn lys, tre lys skal flamme 
For alle som må slåss 
For rettferd og for frihet 
De trenger hjelp fra oss 
Må ingen miste motet 
Før alle folk er ett 
Tenn lys, for dem som kjemper 
For frihet og for rett. 
 
 
 

Hele gjengen samlet på ferietur i Leksand ( to er ennå i mors mage) 

 

Julehilsen 2022 til 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesper og farmorr 
baker boller  

http://www.staverloekk.no/


 
 

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild 
og Torgeir 
er godt etablert og en travel 
famile på Oppdal. 
 
 

Signe (6) går 
i 1. på Aune 
skole og 
driver med 
ballet. Når i 
førjulstia leter 
hun etter 
rampenissen.  
 

 
 
Sigurd (8) går 
på 3.trinn og 
spiller fotball 
så mye han 
kan. Her 
langer han ut 
på ski. 
 
 
 
 

 
Sofie(10) går 
på 5.trinn og 
elsker teater. 
Her en hun på 
besøk hos 
mormor og 
morfar i byen.      
 

 
Torgeir jobber fortsatt på Imi og 
Villa Vika. I høst han han visst 
hjulpet til litt på skolen 
 
Ragnhild er lærer på Aune. I år er 
hun kontaktlærer på 4.trinn. 

Indianna, Ludvig, Jesper, Gunn 
og Eimund  
trives svært godt på Byåsen nære 
Kyvatnet og marka.  
Årets høydepunkt kom i august. 

Da kom lille 
Indianna til 
verden, hun er 
som regel blid 
og glad i mat. 
 

Jesper (3) 
trives godt i 

barnehagen og sitter sjelden stille. 
Han er den som er mest lik far sin. 
Trampoline, dansing, traktor-
kjøring og rampestreker liker han 
godt. 
 

Ludvig (5) er glad i barnehagen, 
han er på 
klubb, og be-
gynner på 
skolen til 
høsten. Det 
gleder han 
seg til. Bading 
er det beste 
han vet, men 
også sykkel, 

ski, spikking og saging. 
 
 
Gunn er i permisjon og gleder seg 
til pulkturer på senvinteren.  
 
Eimund trives godt med ski på 
beina, enten det er bortover, 
nedover eller opp ned. Jobber 
fortsatt på Rødde og er ivrig i 
skikretsen med freeski. 
 

Ellinor, Lars, Olaf, Sunniva 
og Jomar  
trives på Jakobsli. 

Ellinor kom til verden 19. august. 
Hun har allerede vokst og er stort 
sett blid. Bildet er fra dåpsdagen. 

 
Lars (6) har 
begynt på skolen 
og er glad i å lese 
og skrive. Størst 
er likevel 
interessen for 

fotball. 
 

Olaf (8) går nå i tredje klasse og er 
aktiv på fotball og i speider’n. 
 

 
Stolte storebrødre og foreldre!  
 

Sunniva er hjemme i permisjon og 
trives med det.  
 
Jomar har det travelt på jobb i et mye 
omtalt IT-prosjekt! De har vært mye 
på hytta i året som har gått, og der 
har både store og små det bra. 
 
De gleder seg alle til å feire jul 
hjemme på Jakobsli. 
 
 

 
Maya, Torstein, Sunniva, Åshild og 
Arnstein 
Sunniva går nå i 9. klasse på 
ungdomskolen og er konfirmant til 

neste år. Venner er høyt 
prioritert, og hun liker fortsatt å 
spille håndball. 
 

 
Sunniva 
og Maya  
på 
eldhus-
trappa. 
 

 
 
Maya (6 1/2år) begynte på 
skolen i høst og trives med det. 
Hun er glad i vennene sine, men 
skulle ønske Signe bodde 
nærmere. Ellers er hun en aktiv 
og glad jente. 
 

Torstein fylte 
akkurat 11 år 
og har gledet 
seg lenge til 
snøen skulle 
komme. Nå er 
det jibbing og 

fotball som gjelder, og han trives 
godt på skolen med vennene 
sine. 
 
Arnstein og Åshild har ingen 
problemer med å fylle dagene 
sine. Året har gått i mye kjøring 
av unger til og fra, og jobb. 
Arnstein finner fortsatt nye 
insektarter i Norge, og Åshild 
jobber med eiendom i 
Fylkeskommunen. 

 
 


