Eikeli-bladet

”Pollenferie” også i år
Kjetil er stadig sterkt plaget av bjørkepollen, men
aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette gir
oss et påskudd til å ta en liten ”ekstraferie” tidlig i
mai.
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I skrivende stund er hele familien
preget av Wenches sykdom.
Diagnostisen er M.E. (kronisk
utmattelsessyndrom) og den har
dessverre hatt en negativ utvikling i
løpet av høsten. Wenche er nå nesten
fullt sengeliggende.

Like utenfor leiligheten
vi leide. (men vannet
var kjølig så tidlig i
sesongen.)

I gamlebyen i Alcudia

Ungdommene vokser til. Kjetil er nå
midtveis på videregående skole,
mens Eira har halvgått løp på
ungdomsskolen. Begge hygger seg i
hverdagen med mye tid sammen
med gode venner. (og ganske mye
tid på Internet…)

Vi får god hjelp av hjemmesykepleien
som kommer hver formiddag i arbeidsuka. Vi har bare godt å si om fastlegens
og kommunens støtte og oppfølging.
Vi krysser fingrene for at den lille
framgangen vi har ant de par siste
ukene skal bli en langvarig trend!
Fjorårets pepperkake-skyskraper.
Hva blir det i år????

Kjetil, slik han helst
tilbringer ferien. Den
lokale go-kartbanen var
populær.

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

Eikeli-bladets fotograf har dette året forsømt sitt arbeid i så stor grad at det ikke finnes et eneste
bilde med hele familien samlet! Derfor må vi ty til kombinasjonen av et guttebilde fra Mallorca og et
jentebilde fra hytta i Valdres.

Eira stilte opp med påskevafler på fjellet.

Eikeli-bladet kan rapportere om et år
med mye gleder, mange hyggelige
stunder med gode venner, men også
noen tunge motbakker.

I år ble det en uke på Mallorca for Kjetil, Eira og
Svein, en øy vi aldri tidligere har besøkt.

Gode hageminner
Eira med venninne Astrid
nyter sommeren i hagen med is
og jordbær – ikke noe dårlig
valg!

En paradisisk ferie
I sommer var vi så heldige å bli invitert til Manoir
de Bohurel, en fantastisk herregård i Bretagne med
historie tilbake til middelalderen. Stor takk til
Martine og Sverre, foreldre til Kjetils kamerat,
Victor, som har dette stedet og som så sjenerøst ga
oss sommerens høydepunkt!

17. mai

Fra borggården mot ”portnerboligen” som vi
fikk låne.. (Fullt modernisert, med4 soverom 2-3

Besøk på det lokal markedet

Et av de mange hyggelige felles måltider i den store
parkmessige hagen. I bakgrunnen det oppvarmete
bassenget som ble flittig brukt.

stuer, 2 bad, bibliotek m.m….)

Yte og nyte. Kjetil trår til med kløyving av ved fra selvhugget
tre, men kan også innta fullstendig hvile – her sovende i
hengekøya. Legg merke til fiks plassering av sandalene.

Gresskarspalten

Hest er best

Vi var også innom Paris. Her tegnes Eira i
kunstnerstrøket på Montmartre

Forsiktig feiring.
Under årets (som
alltid) vellykkete
opphold på hytta
ved Lillesand
rundet Svein 50
år. Her inntas
bursdagskaken.
Større markering
er utsatt inntil
Wenches helse er
bedre.

Amerikafarer
I sommer reiste Kjetil på egenhånd
til Los Angeles for å besøke sin
gode venn, Øyvind. Kjetil hadde
med kamera, men glemte å ta
bilder. Eneste håndfaste minne er
Kjetil hadde nok et godt år som gresskardyrker.
derfor stempelet i passet (over)

Her er hele avlingen samlet på kjøkkenet.

Eira og Sincero (Eira til høyre). Hesteinteressen
dyrkes fast med ridetime (som gjerne blir 2-3 timer)
hver uke. En storartet hobby!

