Eikeli-bladet

Gresskar er gøy!
Kjetils gresskaråker ga i år ny
Eikelirekord: ca 30 kg for det
største. (Og nå orker snart ikke
våre gjester mer gresskarpai…)

Eikeli-bladet – en livskraftig avis!
Avisa er i år i ferd med å passere 7års-krisa, og er stadig like frisk. En
mer lokal lokalavis finnes knapt –
hvert nummer omtaler alle innbyggere
innenfor ugivelsesområdet. Her har
redaksjonen tatt helt ut det journalistiske ønsket om en personfokusert
vinkling av alle saker!

Nesten klubbmester
I klubbmesterskapet i
Eiksamarka tennisklubb
tapte Kjetil knepent
finalen i ”herrer double”
(godt hjulpet av medspiller Daniel, som er
hovedtrener). Han misliker sterkt å miste noen
av de fem faste treningene i uken!

Men Eikeli-bladet er ment for alle
gode venner av familien! Kanskje
disse glimtene fra sist år kan være til
glede – og til inspirasjon for å finne
felles møteplasser i året som kommer!
Eira klar for
speidertur
i
desember og i
”Clikits-shop”
i Legoland sist
sommer

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

Allergiflukt – også i år
Som kjent er Kjetils og Wenches
bjørkepollenallergi så intens at vi gjerne
”stikker av” i høysesongen. I år fant vi

Familien på topp – i alle fall på toppen av Danmark.
Her er vi på ”Grenen” den absolutte nordspiss av
Danmark nord for Skagen by.

Juleavis for familien Taksdal/Vagle. Jula 2005. årgang 7

ut at sydentur til Rhodos i starten av
mai, med romslig leilighet 5 meter fra
badebassenget og ellers få turister på
øya, er en sikker vinner!

Kjøkkenspalten

Blir han
bonde?
Kjetil går siste år
på ungdomsskolen
og må snart gjøre
de første valg for
videre utdanning.
Kjøring av skurtresker med onkel
Hans har i alle fall
gitt en god følelse
for bondeyrket!

Løk uten tårer. Eira har funnet på
og utprøvd en garantert tårefri
løkskjæremetode: bruk svømmebriller

Vakre Vestland!
En flott langhelg
for Svein og barna
med besøk i
Undredal (Takk til
gode naboer, Berit
og Lars).
Fjellturen med
overnatting på
fjellgården Nedberge og fantastisk utsikt er gode
minner i mørke
høstkvelder.

Eira, som stadig er meget hesteinteressert (rir hver uke), oppnådde straks kontakt med dette
føllet vi traff på vei ned mot
Aurlandsfjorden.

Burg Eltz, en av utallige middelalderborger vi besøkte da vi hadde en
sommeruke i ferieleilighet i Moseldalen –
noe som klart kan anbefales.

Innimellom feriene jobber vi litt…

Tre generasjoner på høstferie. Eira, Svein og Ruth ved
Vangsjøen i oktober.

Eira

Perfekt påske!
Også i år kunne ”gutta” i familien storkose seg med påskedager i telt i Jotunheimen
sammen med Bjørn, Jon og Gaute. Her de tre yngste på toppen av Mugna (2159m).
Samme dag besteg vi også Østre Kalvehøgdi (2178m), Midtre Kalvehøgdi (2122m) og
Rasletind (2105m)

Svein holder stand som NVE-ansatt – og trives stadig som
seksjonssjef for dataseksjonen i Hydrologisk avdeling.
Etter høstens debatt om Nasjonale Prøver i skolen, tør
Wenche nesten ikke å si høyt at hun også i år har vært
tilknyttet prosjektet som utvikler skriveprøvene (UiS).
I disse rolig førjulstider sitter hun dessuten og sluttfører
doktoravhandlingen.

Eira, Susanne og Kjetil storkoser seg i Espevika ved
farfars hytte ved Lillesand

Svein på
den
Kinesiske
mur??
Ja, faktisk.. I november var han heldig og fikk
en jobbtur til Minstry of Water Resources i
Beijing – inkludert tid til litt turisme.

