Eikeli-bladet

Men det er jo flest
hverdager….
og de går til mye jobbing, skole og
barneaktiviteter.
Wenche er med på å lage skriveprøvene innenfor det nye (og litt
omstridte) systemet med nasjonale
prøver i skolen.
Svein er for tiden konstituert som
direktør – spennende, men litt for
hektisk.

Utrolig sammentreff at Eira
fast rir Prince som faktisk er
verdens søteste ponni!
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Eikeli-bladet – så kort at du har tid til å lese
alt!

Vi konstaterer med tilfredshet at til og med
Aftenposten nå fra årsskiftet følger etter og
satser fullt ut på tabloid. Etter hva
redaksjonen i ”Eikeli-bladet” erfarer,
skyldes Aftenpostens omlegging de overbevisende leseundersøkelsene for Eikelibladet, der 89% av mottakerne leser hele
avisen.

Kjetil er halvveis på Østerås ungdomsskole, men er nok mer glad i
de fire tennistreningene i uka!
Eira går i 6,klasse på Eikeli, og er
ivrig både med ridning, turn og som
speider.

Men Eikeli-bladet er 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!

med ønske om riktig god jul og et godt nytt år!
svein.taksdal@nve.no
wenche.vagle@isp.uio.no

Vår høyeste solsikke så langt.

Den perfekte høstferie på hytta i Valdres: Kjetils bursdag med tur og selskap.
Fint vær og mye felles hygge med ”Yddin-gjengen”, Jon, Gaute, Brage og Bjørn.

Enkle gleder for store og små i Tusenfryds tømmerrenne!

Familien samlet med svoveldampen rivende i
nesen. Se fyldig reportasje fra Island på side 3.

Eira og Kjetil ved Vítí (”Helvete”) et krater med
svoveldampende varmtvann like ved vulkanen Askja.

Ferien gikk rett vest..

Våren nytes

..og litt nordover, noe vi virkelig er glade
for! Et praktfullt Islandsopphold! Takk til
Ari og Sigrún for utlån av hus, hytte og
biler!

Med elektrisk sparkesykkel ble det fart over
17.mai-feiringen!
←

Og stor takk også til Hörđur og Elísabet for
mye felles hygge og utflukter under
oppholdet!

En vårlig padletur på
”Overfloden” (Sørkedalselva). →

Øde! Innlandet
krysses over
Kjölur med 17
mil dårlig
grusvei.

Fyrer med ved!
Når dette skrives, varmer vedovnen godt takket
være Kjetils iherdige innsats. I år ble mengden
så stor (takk til Vince for råvarer) at vi investerte i en vedkløyver (på internettauksjon)

Påske = fjelltur

Det blide Sørland!
Fredrik, Kjetil og Eiras avslappete nytelse er et
utmerket symbol på to flotte uker på farfars hytte.

Eira

Lekker teltplass, noe vi først oppdaget
etter et par dager da været lettet…
Mellom Tyinholmen og Uranosbreen

Gode kompiser, Kjetil og Jon, nyter
teltlivet. ”Gutta” i familien var meget
fornøyd med invitasjon til litt teltpåske.

Over 2000m! På
toppen av
Langskavltind

Kjetil, Gunnar Pétur og Hallgrímur
þór (Kjetils gode venn fra Eikelia
barnehage) beskuer Geysirs
”lillebror”, Strokkur, som spruter
med få minutters mellomrom.

Eira, Sara (”verdens søteste islandshest”) og Hörđur.

Kjetil som talentfull go-kartkjører. Ved andre besøk på banen
tok han dagens beste rundetid! →

Hytta vi lånte ved Laugarvatn, ikke langt fra Geysir.

Bading med og uten bil!
Islandsk badekultur må
oppleves! Vi tilpasset oss
lokal kultur og forsøkte
”bilbading” på vei til Askja
(venstre) samt be-søkte 8
ulike jordoppvarmete
badeanlegg. Her er vi i
anlegget ved Borgarnes

