Vinteren nytes best på fjellet!
◄ Fornøyd
påsketursist
med grillet
(svidd)
marsmellows

Eikeli-bladet
Nyhetsblad for familien Taksdal/Vagle. Jula2002. årgang 4.

Fjorårets omlegging av den redaksjonelle
profil – fra tunge utredninger til lette
bildereportasjer – var en slik lesersuksess
at samme linje følges i år.
”Godt tilpasset en travel førjulstid”
uttaler en leser på østkanten og fortsetter
”de tidligere årgangene var jeg ikke
ferdig med å lese før jeg skulle rydde
plass til neste års julepost!”
Utleiekjelker på Beitostølen er en
sikker slager. Fra vinterferien da
Svein og Eira (bildet over) gang på
gang måtte se seg forbikjørt av
Kjetil og Fredrik, som kjørte for
fort til at fotografen fikk noe bilde.

Eikeli-bladet – lettere enn noensinne, og
nå garantert kalorifritt!

Å leke i gjørma er enda morsommere enn å
skrive juleavis, uttaler halve redaksjonsstaben.

◄ Påskestemning fra
Kjølafjell, en kort skitur fra
farmors hytte, der vi også i år
kunne nyte både vinterferie og
påskeferie

Fra sommerens vakreste eventyr – på tur med Skibladner over Mjøsa i strålende vær og med levende
musikk om bord – etter et deilig bad før avgang! Dette var starten på noen fine dager på Hafjell med
bl.a. besøk i Hunderfossen familiepark, Norsk Veimuseum (anbefales!), og tur i bob-banen fra OL-94
(anbefales også dersom man er av den dristige sorten – Svein hadde kink i nakken i tre dager…)

Mot vest

Nytt fra naturen

I år satset vi på norgesferie – riktignok
hadde vi tatt en snartur til Berlin i mai –
men sommerens hovedekspedisjon gikk til
Vestlandet, innom Rosendal, til Bergen og
en uke i Stavanger. Det ble mange besøk
hos venner og familie – stor takk til alle før vi dro direkte til den faste sørlandsferien i Lillesand.

På vei vestover fikk vi et par fine dager i Morgedal
på småbruket til Liv. Barna var meget interessert i
både dverghanen på bildet og resten av beboerne i
hønsehuset. Håper eggproduksjonen nå er i gang!

Statsraad Lehmkuhl og Kjetil møttes på Bergen
havn. Ellers var vi gode turister med både akvariumsbesøk, middag på Fløien, tur på Ulriken
og (ikke minst) en dag i badeland i Laksevåg!

Hagespalten

Kjetil, den ivrige gresskardyrkeren som
oppnådde hederlig omtale fra Norsk hageselskap og Botanisk hage i konkurransen om
Norges største gresskar.
Svanene på stranden i Lillesand sentrum
viser stor tilpasningsdyktighet. Hvorfor
dykke etter mat når det er mye enklere (og
artigere) å rane lokale turister for godsaker?

Skole på tur er best

Fjelleferie om sommeren er også obligatorisk.
Til venstre vår faste vedhugger i aksjon ved hytta i Valdres . Vi nyter fruktene nå i vinterkulda. I bakgrunnen årets nyanskaffelse etter at den gamle Passaten dro til ”de evige motorveier” som 18 åring.
Til høyre fra toppen av Bitihorn. En strålende dag i trivelig selskap med Sveins kollega, Bjørn med
familie.

Noen glimt fra Kjetils flotte leirskoleopphold på
Langedrag; en uke fylt av kontakt med en mengde
dyr, turer og nye erfaringer. Her ser vi (fra
venstre) en geit, Kjetil og skotsk okse.

Eira i fortrolig samtale med eselet i Kardemommeby i Kristiansand dyrepark. Hun fikk
noen dager i rullestol etter en skade. Dermed
slapp vi forbi køen til tømmerrenna gang på
gang via handicap-inngangen!

