Jostein
fylte runddag i sommer og fikk
med hele familien til Danmark. Vi
er 19 personer og leide et stort
hus. Vi hadde en fantastisk uke
der. Når vi kom hjem, hadde vi en
fin fest i Staverløkja.

Han var kry når han fikk tak i
motoren som faren brukte på
snekkerloftet. Tenker kjøkkentaket ristet godt når den dro i
gang akslingen med flatreimer på
dreibenk, sirkelsag og kutter 

Aslaug
savner mor og turene til Nissedal.
Mor Signe døde 6.oktober etter et
kort sykeleie.

Julehilsen 2018 til

Aslaug liker seg særlig godt når
hun er på Moldtun og får tatt frem
fiskestanga. Plutselig kommer hun
med en stor fisk som holder til
middag for flere enn henne selv.

Hele gjengen på stranda i Dragsmur
Her kommer en liten julehilsen
igjen fra oss. Vi lever omtrent
som før og har det bra. Vi
sørget når Signe døde i høst.
Men hun fylte 95 år i sommer
og hadde hatt et langt og rikt liv.

Fest med en ekte dansk kakemann).
Jostein liker å være ute og tar
gjerne et bad når anledningen byr
seg. Året som gikk ga både
varme- og baderekord . Han
takker for all oppmerksomhet og
glemmer aldri sommeren han
fylte 60. Tusen takk!

Bilde fra en fantastisk sommerdag
sammen med Anette med nesten
30 grader ved Hiasjøen.
Hun var veldig fornøyd med
sommeren og det fine været. Og
startet en lang og god badesesong
allerede i mai.
Moholtlia 13.12.2018
Se mer på www.staverloekk.no

Så er den generasjonen borte,
men…

Vi takker for det året som har gått,
og vil ønske deg og dine en

God jul og Godt
nyttår!

…tider skal komme
tider skal henrulle
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild
og Torgeir
blir visst boende på Oppdal.
Signe (2 ½)
trives godt i
barnehagen
og er glad i
å hjelpe til
på
kjøkkenet.

Sigurd (4
½) er aktiv i
heisen og
på alpinrekrutten.
Han hadde
en
super
opplevelse da han var med
pappan på Cupfinalen.
Sofie (6 ½)
trives som
skolejente
og er ivrig i
bas-senget
nå som hun
svømmer og
hopper.

Ludvig, Gunn og Eimund

Lars, Olaf, Jomar og Sunniva

bor og trives på Rødde. Gunn
hadde permisjon sammen med
Ludvig (1 ½) frem til slutten av
mai, og startet opp så smått på
helsestasjonen på Melhus. I høst
ble det mer jobbing, med både
helsestasjon og Sykehuset i
Orkdal.

bor fortsatt på Jakobsli hvor de
trives godt. Olaf og Lars er aktive
gutter både ute og inne.

Gunn og Eimund i Danmark
Ludvig startet i barnehagen på
Løvset i august. Han storkoser
seg og tok sine første steg på
ettårsdagen sin. Siden da har det
gått unna…

Sunniva,

er veldig godt fornøyd med å fått
ferdig kjelleren i huset på Vikhammeråsen.
Arnstein er aktiv i NINA og
samler
på
mikrometeoritter.
Både han og Åshild, som feiret
40-årsdag nylig, har travle dager
både hjemme og på jobb.
Sunniva (10) gir 5.klasse på
Vikhammer skole og på fritiden
liker hun best å henge med
venner.

Lars (2 ½)
liker det Olaf
gjør og er
glad
i
å
synge. Særlig
RBK-sangen.

De har det fint i Jakobsgrenda
barnehage, men mor og far synes
de vokser litt for fort.

Torstein (7) går i 2.klasse på
grendaskolen, og er aktiv med
fotball og håndball i Malvik IL.

Sunniva
har
begynt
på
videreutdanning
i
intensivsykepleie og synes det er
spennende å være student igjen.

Torgeir har studert i høst, i tillegg
til jobb og både det ene og det
andre prosjektet.
Ragnhild
nyter
hytteturer,
ferieturer
og
ettermiddager
hjemme da livet som lærer er
veldig travelt.

Olaf (4 ½) har
begynt
på
allidrett
og
liker
lego,
Michael
Jackson
og
dinosaurer.

Maya,
Torstein,
Åshild og Arnstein

Ludvig tar gjerne en seigmann.
Eimund har hatt litt pappaperm i
høst, men er fortsatt engasjert og
glad i jobben sin på Rødde FHS.

Jomar
jobber
fortsatt
i
Helseplattformen, og har med
jobb fått reist både til USA og
Nederland det siste året. Jul feirer
de med familien i Trondheim og
på Vikhammeråsen før de reiser
til Sunnivas familie i Bergen.

Maya (2 ½) sammen med Lars,
Signe og Ludvig. Hun går i
barnehagen og er en glad jente
som gjerne synger med støvbrettet som mikrofonstativ.

