Jostein

Aslaug

har hatt et fint år igjen. Han elsker
natur og friluftsliv. Å få være ute i
skog og fjell – på sykkel eller ski,
med fotoapparat eller børse – ja,
det blir ”likar og likar”.

ble ferdig med sin etterutdanning i
rehabilitering. Hun brukte mye tid
på studiene - i tillegg til jobb og
hjemmearbeid - så mye at det
endte med ”prolaps” og sykemelding. Men hun fikk et flott
resultat
og
det
ble
feiret
midtsommers i Stockholm.

Bildet over er fra Bjørktjønnhylla.
Det er en fin plass i bymarka.
Jostein arbeider fortsatt som
prosjektleder. Større prosjekter
som ny AMK-sentral på St.Olavs
Hospital og nye dataløsninger på
Fosen, har gjort at det har vært
veldig
travelt,
men
også
spennende og utfordrende.

Hun liker å fiske på Moldtun. På
bursdagen fikk hun ny fiskestang,
så nå blir det skummelt å være fisk
i fjorden…

Aslaug gleder seg veldig til å være
farmor nå når Sunniva kommer
flyttende..

Moholtlia 13.12.2009
Se mer på www.staverloekk.no
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Hei igjen! Nå skal du få vite litt
om hva som har opptatt oss det
siste året. Bildet over er fra
Staverløkja. Vi har kommet godt
i gang med oppussingen og har
begynt å være der i helg og
fritid. Vi begynner å bli mange i
familien og da er det trivelig og
samles her. Her er det plass til
både folk, nostalgi og aktiviteter.

Guds fred over fjellet og åsen,
la det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketidslandet.
Du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet og
folket som leve her nord

En av de store begivenhetene i
år er at Arnstein og familien
flytter til Trondheim. De skal en
tur hjem til Åshild først i julen,
men ellers blir vi samlet alle i
Moholtlia.
Det blir selvsagt alt for lite, men
takk for sosialt fellesskap ved
fest og andre anledninger i året
som har gått.
Vi har det bra alle sammen og
vil ønske dere også en

god jul og et
godt nyttår !

Ragnhild og Torgeir

Eimund

Jomar

Sunniva, Åshild og Arnstein

kom hjem fra Bali i juli. Da hadde
Ragnhild gjort ferdig adjunktutdannelsen og Torgeir hadde tatt
idrett grunnfag. De hadde også
feriert to måneder i Sørøst-asia.

er fortsatt lærer på Rødde. Han
trives godt og får god respons der.
Han liker å seile og i år smekket
han til og kjøpte egen seilbåt. Den
har han liggende i Børsa.

arbeider fremdeles på St.Olavs
Hospital. I tillegg har han
engasjert seg i styrearbeid i Leger
uten grenser. Dette innebærer
både mye reising til Oslo og
mange saker å sette seg inn i.

bor fortsatt på Lillestrøm… men nå
kommer de flyttende til Trondheim.
Arnstein
har
begynt
som
avd.ingeniør i NINA (Norsk Institutt
for Naturforskning) og Åshild
fortsetter i Lilleborg Profesjonell
fra Trondheim. Sunniva begynner i
Jakobsli barnehage. De har kjøpt
leilighet på Moholt, så nå får vi de
nesten som naboer. Det er vi
veldig glade for.

Bildet over er tatt på vulkanen
Batur på Bali.

Det er som regel liv rundt Eimund.
Han underholder også med sang
og
musikk
ved
forskjellige
anledninger.

Ragnhild
dykker
med havskilpadde
i Sipadan
(Borneo).

Jomar har fast følge med en
trivelig nordlandsjente som heter
Hanne. Hun arbeider også ved
St.Olav og tar nå videreutdanning
i anestesi.
I sommer var de på en 3 ukers
ferie i Indonesia. Det var visst
kjempefint!

Bildet over er fra en midtsommertur til Stockholm.

Jomar
på
bryggen
i
Bergen.
Etter sommeren flyttet de til
Oppdal. Ragnhild fikk lærerpost
på Aune barneskole og Torgeir
ble tilsatt som vaktmester og
aktivitetsleder på IMI Stølen. De
er med i både konfirmasjonsarbeid og synger i kor.
De trives godt på Oppdal – faktisk
så godt at de har kjøpt seg hus
som de skal flytte inn i på januar.

Ellers er han glad i jakt og all
slags friluftsliv. Han er kanskje
den som har brukt Staverløkja
mest til nå.
Eimund er
stolt onkel
og fadder til
Sunniva.

Både Jomar, Arnstein og Jostein
var i Bergen på Eagles-konsert i
pinsa. Det var en super
opplevelse.

Sunniva er ”øyestenen” vår. Her
på ettårsdagen. Nå ser vi frem til
både barnevakter og skiturer med
pulk.

