Eikeli-bladet

Venter på jul og vinter
Vi tenker tilbake på jula 2002 da
fridagene ble brukt til skiturer, moro i
slalåmbakkene, hyggelig sosialt lag –
kort sagt, slik vi håper det blir i år også!

Eikeli-bladet fortsetter de siste års tabloidisering med lette bildereportasjer som
passer det moderne menneskets travle
liv.
Med våre regelmessige utgivelser – en i
året – regner vi med å bli definert som
avis og slippe ethvert momskrav!

Fornøyd
pepperkakehusbaker fra
forrige jul da vi
forsøkte å bake
kopi av vårt eget
hus.
Kjetil på Østernvann i romjula i
fjor. Han er fast bestemt på å gå
til gullmerket i år også (nå 500
km). Forrige sesong ble det mye
skiturer – inkludert en hytte-tilhyttetur i påsken for Svein og
Kjetil, noe begge satte pris på!

med ønske om riktig god jul og et godt nytt år!

For få dager
siden ble disse
nissene (Mari og
Eira) observert i
et tre utenfor speiderhuset!!

Men Eikeli-bladet er en eksklusiv publikasjon – kun for gode venner! Vi håper
derfor at disse glimtene fra familiens liv
kan være til hygge – og til inspirasjon for
å finne felles møteplasser i året som
kommer!

Eira på havna i Tromsø der vi tok et døgns opphold på
vei nordover mot Svalbard. Legg merke til ”Blakken”,
kosehesten under armen som alltid er med. I bakgrunnen hurtigruteskipet ”Midnatsol” som nylig ble
”kjendis” pga. nestenhavariet ved Stadt.
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Fra vårens store eventyr, en tur til Svalbard for hele familien noen dager i mai for å rømme unna
pollensesongen som særlig Kjetil er sterkt plaget av. Her fra Reindalen der Kjetil og Svein hadde
pause på en fantastisk flott og lang scootertur. Kjetil mener bestemt at vi bør flytte til Svalbard for
en periode. Svalbardutflukten ble seinere solid dekket over to sider i ukebladet Hjemmet – ganske
tilfeldig…

Det ”ukjente” Tyskland

Dermed ble det den tyske Østersjøkysten.
Med Kielfergen ble det kort kjøring østover
til øya Rügen, ”de fine Berlineres” feriested
for 100 år siden og partipampenes ”perle” i
DDR-tida. I dag: restaurerte idylliske badebyer, flott natur, spennende kultur og
moderat mengde turister.
Fra en av
terrassene
på vår lekre
ferieleilighet rett ut
mot strandpromenaden
i byen Binz

Lokaltrafikken på
Rügen besørges av
dampdrevet smalsporbane (75 cm)
i ordinær ruterafikk – noe særlig
gutta likte!

Hobbyer må man ha
På fyrtårnbesøk ved kapp Arkona på Tysklands nordspiss

Etter grundige familiediskusjoner var konklusjonen klar. Ingen hadde i grunnen lyst
på sydeuropeisk varme, storbyer eller mye
bilkjøring, men vi ville likevel se nye
steder.

Eira har funnet sine favorittaktiviteter: turn, ridning og speider.
Kjetil har avsluttet
sin karriere som
bandy- og fortballspiller, men satser
desto mer på aktiv
tennistrening i Eiksmarka tennisklubb. Eira og Prins (til venstre),

Eira på turnstevne
i Enebakk, og med
turntrening på et
svaberg ved
Brekkestø.

som Eira har ridd over et år

Et glimt fra den obligatoriske Lillesand-ferien
på farfars hytte. Her samling på brygga da vi
hygget oss med Dagfinn & Kathrine m.fam.
som var på besøk

Gøy både
med og uten
motor…
Gutta på tur! Jon og Kjetil på Knutshø, Gjende i
bakgrunnen. Vi fikk i år flere felles turer med familien Lytskjold (kollega & hyttenabo) til glede for
både store og små!

Eira

Når nettene blir lange og kulda
setter inn – er det lurt å være godt
forberedt…
Også vi fikk et sterkt forhold til forrige vinters strømregning. Dette
resulterte i 1) intens vedhugst, mest
ved Kjetil og Fredrik, og 2) den
mannlige del av husstanden har
tilbrakt mye av høsten på loftet med
etterisolering og legging av nytt gulv.

Kjetil på Svellnosi på vei fra
Spiterstulen mot
Galdhøpiggen.

kjetil

”Jeg vil gå mange
breturer!” sa Kjetil i
sludd og vind på sin
første bretur – i
”Eventyrisen” med nye
stegjern og isøks. Visdalen og Heilstugubreen i bakgrunnen.

Og ellers…
må det jobbes litt
Wenche har avrundet sin innsats som
daglig leder på KAL-prosjektet, som
handlet om skriving i ungdomskolen.
Hun er allerede godt i gang på neste
prosjekt med å utvikle nasjonale
skriveprøver i grunnopplæringen.
Dessuten håper hun at vi i neste juleavis skal kunne fortelle at doktoravhandlingen er levert. I år ble det mye
skriving på KALs sluttrapport.
Svein trives fortsatt som seksjonssjef i
NVE – noe som i år har ført til mye tid
på lederopplæring. Spennende og
utviklende!

