Jostein
prøvde å trappe ned, men er nå
tilbake i full jobb og vel så det
igjen. Det var ingen som gjorde
jobben når han var borte, så da
ble det bare mer stress og mindre
betaling. Nå er det bare stress…
Arbeidsplassen flyttet forresten
fra Sluppen til Ranheimsvegen
nettopp.

Bilde fra guttetur til Bjorli og
Dovre i høst.

Aslaug
Lille oppleve Frankrike. Og vi fikk
først et par fantastiske dager på
Normandikysten (75-år etter Ddagen) og etterpå i Paris.

Venninnetur til Oslo, Sverige-tur,
hotellhelg på Røros, Anettes
bursdag og slotts-besøk i Danmark
er noe av det året har bydd på.
Aslaug har hatt
AEG halv-automatisk vaskemaskin i 40 år.
Men i sommer
sa den stopp,
og
Aslaug
måtte ty til en
helautomatisk
som hun utrolig
nok er blitt godt fornøyd med.

Det er 9386 marmor-kors på den
amerikanske krigskirkegården.

Jostein får ikke vært nok i fjellet,
men fikk bl.a. en kjempetur over
Midtre Gevilvasskam i sommer.

Årets fjelltur gikk på «Fjordruta».
Her utenfor den fine Harbakkhytta.
Moholtlia 13.12.2019
Se mer på www.staverloekk.no

Julehilsen 2019 til

Staverløkja pinsa 2019
«Å
være
sammen
med
familien», står øverst på lista i
en undersøkelse over hva folk
syns er det viktigste med jula.
Så kommer god mat og avslapning. Gaver kommer helt
ned på en 8.plass og juleevangeliet enda lenger ned. Det
er nok litt forskjell i aldersgrupper, men hva forteller det
oss? Ja, det er noe vi kan
filosofere litt over.

Vi feiret 40 års bryllupsdag i år. De
årene har satt sine spor. En
ganske stor familie har det blitt og
ennå venter vi på en til.
Vi takker for det året som har gått,
og vil ønske deg og dine en

God jul og Godt
nyttår!

Alf Prøysen:
Hu er så snill den stjerna hu blunke kann du sjå
Og nå skal je fortjela så du kan høre på
Den fyrste gång hu skinte så laga hu ei bru
imilla seg og himmel'n og ei krybbe og ei ku

Signe, Sigurd, Sofie, Ragnhild
og Torgeir
hadde ei fin uke på Moldtua i
sommer, med sol, varme og
pisslunk i vannet. Det var herlig!
Signe 3 ½ år
synger
og
danser dagen
lang. Hun er
skrøneren hos
oss og underholder med mye
prating
rundt
middagsbordet.

Ludvig, Gunn og Eimund

Lars, Olaf, Jomar og Sunniva

kjøpte seg hus i vår, så mye av
tiden i høst har gått til oppussing
og oppfølging av prosjektet.

bor og trives fortsatt godt på
Jakobsli. De er akkurat blitt
ferdige med vannkopper og gjør
seg klare til å feire jul i Bergen.

Huset ligger i Vinkelstien, rett ved
Kyvannet. Her gleder de seg til å
bo, tett på marka, badevann,
skiløyper og trikken.
Når jula ringes inn har Gunn
akkurat gått ut i permisjon.

Sigurd
teller
ned til 6-årsdagen i januar.
Han gleder seg
til torsdagene.
Da er det førskole i barnehagen og alpinrekrutt
på
kvelden.
Sofie er 7½, går
på
langrennstrening og har
som mål å gå
Sandfjellrennet.
Hun er mye
sammen
med
venninner
og
trives godt på
skolen. Hun er
like glad i advent
og jul som mora si.
Mor i huset er lærer på 1.trinn på
Aune barneskole og far har testet
prosjektledelse i tillegg til sin
vanlige jobb på IMI.

Olaf (5 ½) er skolestarter og
høyest i barnehagen. Hans store
lidenskaper er fotball, svømming,
lego og Pokemon dinosaurer.
Lars (3 ½) er en glad og aktiv gutt
som knakk sykkelkoden i høst.
Han elsker puslespill og vil helst
gjøre det Olaf gjør.
Gunn, Ludvig og Eimund 17.mai.

Ludvig 2½ år,
er ivrig brannmann
og
rockestjerne.
Han
er
skogmus
i
Løvset Barnehage.

Han gleder seg til å bli storebror i
slutten av januar.

Maya,
Torstein,
Åshild og Arnstein

Sunniva,

bor og trives på Vikhammeråsen.
De er i en travel fase av livet
hvor ukene er fyllt opp av
aktiviteter, jobb og skole.
Arnstein får lurt unna litt tid til å
lete og fotografere micrometoritter.
Åshild liker å gå i fjellet, men
tiden er knapp og i år ble det
bare Ulriken.
Sunniva går i
6.klasse,
spiller håndball,
elsker
oliven
og
liker å henge
med venner.

Torstein går i 3.
klasse
på
grendaskolen,
og er aktiv med
fotball
og
håndball
i
Malvik IL.

Maya (3 ½) leker med dokker og
liker å synge masse. Hun er en
glad, men bestemt jente
Sunniva er ferdig med videreutdanning i intensiv sykepleie og
tar nå fatt på masteroppgaven.
Jomar jobber i Helseplattformen
og har hadde en fin 40-års feiring
i oktober sammen med Arnstein.
Ellers liker de å løpe fjellmaraton.

De
venter
besøk
av
farmor og far
juleaften i år.

