Jostein
har hatt et litt annerledes år. Det
har vært fryktelig travelt på arbeid
– både med prosjekter og
sertifisering. Tror nok at det er
årsaken til at det ble problemer
med magen…
Men selv om han måtte kaste inn
håndkledet på noen av de store
skirennene, har det vært mange
fine turer og andre flotte (og noen
skumle) opplevelser.

Aslaug
koser seg i hverdagen med jobb,
kor, familie og venner. Noen turer
er det også blitt, både på Dovre og
Forelhogna. Hun var veldig
fornøyd da hun fikk «kaillen» med
til London i høst.

Nesten så fornøyd som da det ble
gjort «vendels» med å innrede
loftet på Moldtua.

Sommerferien ble brukt til
innredning på Moldtua og arbeid
med gammellåven i Staverløkja.
Det siste er tidkrevende, så det
prosjektet blir nok omtalt i flere
julebrev fremover .

Hun reiser ganske ofte til Skien for
å besøke sine foreldre. I sommer
gjorde hun en flott jobb da hun
organiserte 90-årsdagen til Signe.
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Julehilsen 2013 til

Signe (mor til Aslaug) fylte 90 år i sommer. Det ble behørig feiret i
Skien. Her er hele selskapet.
Et nytt år har gått og det er tid
for julebrev. Årene går, men
ikke fortere enn at vi holder
tellingen på barnebarna .
Vi har det veldig bra. Langt
bedre enn de fleste andre her i
verden. Det er lett å glemme
hvor godt vi har det i vårt lille
hjørne av verden. En tenker av
og til på om dette vil vare eller
om det vil komme andre tider.
Tider som vil kreve mer av oss
og hvor det kan bli tøft å ta
tyngre
tak
slik
tidligere
generasjoner var vant til.
Kanskje er det klokt å stelle
godt med de solide holdninger,
evner og verdier vi ennå har
igjen.

Men nå er det advent og julen
står for døren. Det blir fint. Vi
feirer julen i byen og gjengen
blir samlet her i store deler av
jula.
Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif i fra sky
så finner det den rette vei
og det blir jul på ny

God jul og godt
nyttår !

Sofie, Ragnhild og Torgeir

Eimund

Jomar og Sunniva

bor fortsatt i fjellbygda Oppdal.
Sofie har blitt barnehagejente og
stortrives med lek, sang og
hobby-verksted. I høst har hun
vært litt på allidrett hvor hopping
på tjukkas, rokkering og ball er
veldig populært.

feiret sin 30-årsdag i år. Riktignok
et år for sent, men det ble en
skikkelig western-fest med hele
gjengen.

kom hjem fra Nagaland (India)
etter å ha drevet sykehus på
grensen til Burma med Leger
Uten Grenser. De syns det var
krevende, men et lærerikt og
interessant år.

Ragnhild begynte på jobb igjen i
mars og trives godt som lærer.
Hun går ut i ny permisjon på
nyåret for da det kommer et nytt
medlem til familien.

Sunniva er veldig
glad i å leke med
perler, tegne og kle seg ut.
Arnstein steller med innsekter på
NINA, og Åshild med husene til
Koteng.

Her er søsken og svigerinner og
svoger på Westernfesten.

Torgeir er glad nå som snøen har
kommet og tar på seg hodelykt
og ski så fort Sofie har lagt seg.
Mørket stopper ikke en mann
som vil på topptur. Prosjekter må
han også ha. I år har han bygget
ny trapp, og skiftet dører og
vinduer i huset.

I siste julebrev var det snakk om
reinsjakt, og han var ganske kry
da han skjøt reinkalv på Vingelen i
høst. Det var to fantastisk flotte
dager i fjellet både for far og sønn.
Han er fortsatt lærer på boardlinjen på Rødde. Det er en livstil,
men jammen han han fått tid til å
pusse opp huset sitt på Rødde.
Han er fortsatt ivrig i Freidig
Freestyle, trener kretslaget og
skal arrangere NM i Freestyle til
våren.

Torstein, Sunniva, Åshild og
Arnstein
har hatt et travelt år med jobb,
studier og barnehage.

I sommerferien reiste de «Norge
rundt» hvor de møtte familie og
venner. Etterpå startet de i sine
nye jobber på St. Olavs. Sunniva
jobber på barnekirurgisk avdeling,
og Jomar på Fagavdelingen.

Torstein er veldig interessert i
traktorer.

De har kjøpt hus i Oldervegen på
Jakobsli og har vært travle i høst
med å komme i orden der.
Og sannelig skal ikke de også bli
foreldre i februar. Da kommer det
en liten gutt. Alle gleder seg til
det.

De har vært mye i Staverløkja og
trives godt der.

