
Et år med store forandringer, men ingen 

rystelser, går mot slutten. Kjetil er ferdig med 

12 års skolegang, og nyter sitt ”friår” på 

folkehøgskole.  

Eira har nylig rykket opp i skoleslagene, og 

går nå på Rosenvilde videregående skole, på 

linjen for studie-spesialiserende med 

formgivning.  

Svein har for alvor tatt i bruk både bygnings-

ingeniørutdannelsen og håndverkerkompe-

tansen sin.  

Wenche har hatt både oppturer og nedturer 

helsemessig, og kan anbefale alle å passe godt 

på binyrene sine, for det er utrolig vanskelig å 

helbrede utslitte binyrer.  

Far/svigerfar/farfar Kåre har ikke kommet seg 

etter slaget i november i fjor, snarere tvert 

om. Lyspunktet er at han nå får god omsorg 

på et sykehjem på Stabekk.. 

med ønske om riktig god jul og et godt nytt år! 

svein.taksdal@nve.no 

Eikeli-bladet 
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Eikeli-bladets fotograf har sluntret unna i år. Ikke et eneste felles familiebilde ble tatt.. Dermed får 

ungdommene eget bilde fra pizza-resaurant i Kristiansand, mens foreldrene er foreviget på 

svabergene på utsiden av Justøya under sommerens ferie på Kåres hytte ved Lillesand. 

Folkehøyskole anbefales! 
”her er det kjempefint. Du får venner fortere 

enn du klarer å telle dem, og alle er blide og 

hyggelige”, skrev Kjetil i første SMS hjem 

etter å ha startet på Skiringssal folkehøgskole 

i Sandefjord i august. Han går på filmlinjen.  

Husets kvinnelige beboere tatt på fersken 

under ivrig netthandling. 

Klar for opptak! Kjetil som 

skummel forfølger…. 

På rommet, som etter hvert er 

godt utstyrt med hybelkomfyr, 

mikroovn, vifte, noen PC’er – 

og litt plass igjen til rom-

kameraten. 

Kjetil var så heldig å få et nytt 

opphold hos Victors familie på 

herregården  Bohurel i Bretagne 
Wenche på ”pensjonistbenken” med utsikt mot 

Vangsjøen og Jotunheimen under en fin ferie på hytta 

sammen med  venninne Liv. 



Et byggende år på fjellet 

Slik så den ut  da høstferien var over. 

Som meldt i forrige nummer av Eikelibladet satte  

Svein i gang med egenhendig bygging av 

anneks/kårstue på fjellet sommeren 2008. Nå 

begynner det å ligne på en hytte! (I alle fall 

utvendig…)  

Speiding pågår 
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En milepæl 

I våres var Kjetil ferdig 

med videregående skole. 

Russefeiring hører med.  

Han valgte å ikke være 

medeier i russebuss, men 

heller leie seg inn på en 

russebuss på enkeltdager. 

Til daglig hadde han i 

stedet skolens minste 

russebil! (Dog slått av 

sin far som for 33 år 

siden hadde en Olabil 

som russebil) 

… og ekstrem 

forvandling hjemme 

Tidlig på vårparten bråbestemte vi oss 

for å sette opp vinterhage på terrassen 

hjemme . En gammel drøm går i 

oppfyllelse! 

Men ting tar tid. I skrivende stund 

driver Svein med innvendige arbeider i 

ledige stunder – med håp om å fullføre 

i løpet av juleferien. 

Ellers står hagerasering 

på planen i vinter pga 

oppgraving og legging  

av ny drenering rundt  

huset. Grøss og gru!!  

Vinterens beste investering! Sammen 

med gode naboer spleiset vi på en 

kraftig snøfreser. Den fikk nok å gjøre.  

Og slik skal det bli med ny og gammel hytte sammen 

dersom fjorårets pepperkakehusbakere får rett.. 

Eira er stadig aktiv i Nadderud speidertropp. I år 

var hun på Utopia landsleir i Åndalsnes. En flott 

opplevelse sammen med 7500 andre speidere. 

Med Eira og Mari som ledere hadde småspeideren 

møte i vår hage med naturfarging av stoff. 

Fra leiren med 

fellesteltet 

”Nadderud-

hallen”. 

Vinteren 2009 

Med rikelig snø både hjemme 

og på fjellet. Her er Eira på 

ski i vinterferien (og hvorfor 

er det snø på lua og jakka?) 

Rundemellen 


