Eikeli-bladet

Cuba – fantastisk fascinerende!
”Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende sted
å reise,” sa Kjetil etter at han kom hjem fra tur
med folkehøyskolen. På slutten av skoleåret dro
hele Skiringssal folkehøyskole på denne turen,
som toppet et ellers flott år på skolen.
”Folkehøyskoler burde være to år,” sier Kjetil.

Eira er klar for Haloween-party.

Vi er allerede godt inne i adventstiden, og det er
på tide med det årlige tilbakeblikket.

Snorkling i Grisebukta var fantastisk!

Cubansk tennis –
med hatt, sandaler
og Havanasigar!
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Mest vemodig i år er at far/svigerfar/farfar Kåre
døde 19. juni etter gradvis forverring etter
hjerneslaget halvannet år før.
Eira er nå i andre år på Rosenvilde videregående
skole, der hun trives godt på studiespesialiserende
linje med formgiving.
Kjetil har et år der han fyller på med noen fag til
videregående og følger undervisning på Bjørknes.

Wenche og venninne Liv hadde ferie på Buahaugen,
der temperaturen ikke innbød til utespising, men
ullklær og åpen dør gir jo også stemning.

Svein trives fortsatt som ”småsjef” i NVE, mens
Wenche stadig har en 20-%-forskerstilling ved
ILS (UiO), der hun mest befatter seg med PISA
og Nasjonale prøver i lesing.

Wenche nyter at deler av hagen raskt var brukbar
igjen etter vinterens herjinger (se side 3).

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

Hele kjernefamilien samlet i vinterhagen 2. søndag i advent. Vinterhagen ble raskt favorittrommet
etter at den ble ferdig i juleferien i fjor.

Det er både far og sønn enige om, men det er
åpenbart bare den yngste av dem som kan nå toppen.
Kjetil hadde ikke
spilt turnering på
flere år, men
stilte opp i
klubbmesterskapet på
Eiksmarka – og
endte som
klubbmester!
Her i et spenstig
slag på vei mot
seieren.

Nytt fra byggebransjen

Bilen krever sitt
Kjetil har erfart at det krever en del å eie en
litt eldre bil. Her er han i gang med sandblåsing og lakking på rustskader.

Tennis er topp!

Det gode liv på Rivieraen

Annekset/kårstuen på fjellet er kommet noe
videre, men vi ser at det vil gå noen år før
ferdigstilling.

Annekset er ganske ferdig utvendig, men inne er
det ikke gjort stort ennå.

Som tidligere år, bidro Kjetil og Øyvind også i
sommer med bygging, men her er det Eira som trår
til med beising av annekset.

Eira og Svein leide i to uker nabo Britt sin
leilighet i La Napoule, like vest for Cannes på
den franske riviera. Dit kom også Tron med
datter Maria, slik at vi fikk to fine uker med
”far-og-datter-ferie” sammen.

På strandpromenaden i
Cannes.

Et av mange gode måltider som Tron
”tryllet” fram og som vi kunne nyte i
kveldingen på verandaen.

I tillegg til godt badevann (27°) på den lokale stranden
(under), fant Svein og Eira også fint turterreng i Estérelfjellene like ved kysten noen kilometer lenger sør.

Som meldt i fjor, har familien slått seg på
byggeaktivitet for tiden.

Hytta på Justøya ved
Lillesand er nå blitt
sameie for de tre
familiegrenene etter
Kåre – til felles glede
for mange etterkommere. I år ble det
mye bygging der også
ifm. innlegging av
vann og avløp. Her
fusker Svein litt i
elektrikerfaget under
vårdugnaden.

Vi bråbestemte oss også for å legge inn vann og
avløp på fjellet. Her er boreriggen i gang med
vannbrønn. Den ble 90 m dyp! Dermed står
renovering av bad og kjøkken for tur.
Hjemme bygger vi
om noen rom i
underetasjen til å
bli ungdomshybel
for Kjetil. Eira
bidrar med
vindusmaling.

Utpå vinteren ble hagen fullstendig rasert under legging av ny drenering rundt hele huset. Dermed var det
bare å anlegge hage på nytt med friskt mot … Her er Wenche i gang med nytt bed på vestsiden av huset.

