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Årets familiebursdag for Kjetil og Eira feires i kjente
former i hagen.
En stor dag!. Wenche har levert sin
doktoravhandling. Et stort arbeid der
vi skrivende stund venter på
bedømmelseskomiteens ”dom”. Et
prosjekt hun (og familien ellers) har
levd med i mange år. Prøveforelesningene er berammet til 15.
mars og disputasen til 17. mars.

Når sommeren varer helt til jul, kvitterer
Eikeli-bladets redaksjon med å presentere et
hagenummer til jul! Akkurat nå ønsker vi oss
snø, og håper derfor at vi med dette ikke
innvarsler en ny trend. Som våre lesere vil se,
opererer vi med et utvidet hagebegrep. I vår
hage vokser det ikke bare gress, trær, eføy,
roser, blomster, moreller, plommer, epler,
rips, solbær, bringebær, rabarbra, gresskar,
tomater, salat, persille, gressløk, løvetann,
tistler og brennesle. Det vokser også mange
hyggelige anledninger og aktiviteter, der
familie, naboer, venner og kollegaer er viktige
bestanddeler. Vi ser gjerne at vi får se enda
flere i hagen vår i året som kommer! I allemannsrettens navn går vi ikke av veien for å
inkludere andre områder av Guds frie natur i
vårt hagebegrep heller. Berlin er kanskje på
kanten, men skitt au!

Intet er som solmodne
hjemmedyrkete tomater! En
sikker slager i sørveggen.

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

Ikke i hagen – En praktfull dag med tur til Bitihorn. Bygdin og fjellene nord for Bygdin i
bakgrunnen. (Og tak til kollega og venn Bjørn som tok bildet)

Den standhaftige
gresskardyrker

Høsting i
hagen!
Med den svært
gode og fruktbare sommeren
ble vi nødt til å
hyre inn hjelp
til høstingen.
Her er IngerMa i full sving
med morellene

Jobb i hagen!
Sist vinter fikk vi hjelp til å felle tre store trær for å
få mer lys og utsikt i hagen. Dermed var det mye
arbeid for Øyvind og Kjetil med vedkløyver…

Det beste epleår ”i manns minne” – vi kan i alle fall ikke huske at vi noen gang før har høstet inn
20 kasser(!) epler. Mange av våre lesere har i år fått litt å knaske på fra vår hage. Alle er velkomne
til å komme innom og nyte ”verdens beste eplejuice” som er råpresset fra våre egne epler v.h.a.
gårdspressen på Øvre Ringi gård i vestre Bærum.

Kjetil er blitt en meget erfaren gresskardyrker.
Over er han i aksjon med sprøyting mot
meldugg. Sprøytemiddelet er hjemmelaget, og
består av bakepulver, grønnsåpe og vann.

Noen glimt fra 2006 utenfor hagen….
Ikke langt fra hagen.
Måtte skiføret bli like
godt som sist vinter…
(W og E på Sauejordet)

Berlin i mai. Vi rømte fra bjørkepollen
og møtte Jørgen ved Riksdagen

Et kronår i eplehagen!

Eira

Gøy i hagen!
Oppsett av badmintaonbane på plenen har
blitt en slager.
Trampolinen har overlevd
7 sesongers tøff bruk. Få
annskaffelser har hatt en
så lav pris pr. time i bruk!

Jon og Kjetil på dressinsykkeltur
på Rjukanbanen

Fiskelykke! Kjetil haler
opp makrell under besøk
i Gjøvåg hos naboer
Berit, Lars og Karen
Margrethe

17. mai: flaggbærer
Eira i bunad og
regnjakkke

Nok en flott påsketelttur med godt selskap.
Her Kjetil på toppen av Urdanostind

