Eikeli-bladet

Valdresferie – fint som alltid

Juleavis for familien Taksdal/Vagle. Jula 2011. årgang 13

Wenche fikk to uker i Valdres, først med Svein, deretter med venninne Liv. Til venstre under utflukt
til Høre stavkirke og til høyre i kjent lesepositur på terrassen med det uferdige annekset i bakgrunnen.
Svein har i tillegg hygget seg med mange småturer til fjells i løpet av året. Det har blitt mest
byggearbeider, men også turgåing og kulinariske måltider i selskap med gode venner fra Yddestølen.

Som din
dag er, skal
din styrke
være,

5. Mos 33, 25.

”Ingen forverring – ingen forbedring – ingen
forandring”, gjentar karakterene i Samuel Becketts
Å glade dager, mens de langsomt synker dypere
ned i sanden. Det skal vel være et bilde på livet, og
kan også brukes som en oppsummering av 2011 i
Bispeveien 32A – i alle fall for den eldre garde.
Wenches miljøoverfølsomhet har dessverre tiltatt.
Kjemikalier er nå et like stort problem som
elektromagnetisk stråling (f,eks, mobiler). Vi
setter stor pris på at venner og familie har meldt
tilbake at de heller aldri har likt ”stinkende” vaskemidler og hygieneartikler, og gjerne legger om til
parfymefrie alternativer – for det er nå et absolutt
krav hos oss. Vi setter fortsatt pris på besøk, men
ber gjester om å sjekke anbefalingene fra MCSforeningen før de kommer
(http://www.mcsforeningen.dk/tatpa.html). Råtips:
bytt til parfymefritt tøyvaskemiddel jo før jo
heller! Det kan ta tid å få parfymen ut av klærne.
Men hagebesøk i den varme årstiden er både
uproblematisk og hyggelig!

Wenche fikk tilsendt en pakke frø med et
hageblad. Tobakkplantene pyntet godt opp
på garasjetaket utover sommeren.

I fjor var det hytta på Sørlandet som sto
modell for pepperkake-husbyggingen.
Hva det blir i år, er ikke vedtatt i
familierådet ennå. Kanskje det avsløres i
neste nummer av Eikeli-bladet?

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

Avisfotografen har vært litt slapp i år, og har ikke fått tatt noe samlet familiebilde, men her er syntesen
av flere bilder som til sammen fanger opp alle under forrige års julefeiring hos Åshild og Hans på
Kløfta, like hyggelig som alltid.

Film og tennis ─ det er livet!

Grand Canaria
- et herlig feriested

Kjetil er godt i gang som filmstudent ved NISS (Nordisk
Institutt for Scene og Studio) i Oslo, der han kom inn etter
omfattende opptaksprøver. Han jobber så intenst at han
nesten glemmer å spise – men stortrives!

Det mener i alle fall Kjetil og Eira, som
var så heldige å bli invitert til sin onkel
og tante, Bjørn og Hilde, som har
anskaffet et flott feriehus der. Det ble
sol og sjø, vannscooter (bildet), fjelltur,
m.m., og ikke minst: cruice rundt i
vertskapets kabriolet, som ble velvillig
utlånt til ungdommene!

Tennis er fortsatt høyt prioritert, og i løpet av året har han
tatt trenerkurs, og har siden jobbet en del som trener. De to
interessene ble også kombinert da han tok initiativ til å
filme finalene i tennis-NM og legge opptakene på nett.
Er du god til å skrive kryptiske koder, kan du på denne
adressen se Kjetils siste produksjon, fra ide til produkt helt
alene (en eksamensoppgave levert før jul):
http://www.youtube.com/watch?v=fVxd6aODOh4&featur Fra kvalifiseringskamp til NM, der Kjetil
møtte tøff motstand og raskt ble slått ut.
e=g-upl . Vår snart 90-årige nabo Thore Winsnes skal ha
stor takk for sine bidrag til produksjonen!

Fantastiske Lofoten!

Eira 18 år i 2011

Kjetil i friskt driv i Oslofjorden med Nesodden i
bakgrunnen. Bildet er tatt ved et hyggelig
sommerbesøk hos Tone & Rich i Asker.
Kjetil, Eira og Svein hadde en fin
sommeruke i Lofoten. Det var på
høy tid at ungdommene fikk se
litt av Nord-Norge, mente deres
far. Det ble fjellturer (se bildet
fra Reinebringa med utsikt over
Reine), flotte strender (se bildet
fra Utakleiv), RIB-tur, vikingmuseum, rorbuovernatting og
mye mer. Ikke vært i Lofoten?
Kom deg av sted!

Eikeli-bladets faste spalte:
Her er Eira i gang med oppakking av gaver under
selskapet som vi holdt for henne i sakens anledning.
Det er alltid hyggelig å se familie og venner!
Dermed er begge ungdommene i huset myndige, og
har brukt sin stemmerett ved kommunevalget for
første gang.
Eira går nå siste året på Rosenvilde vgs på
studiespesialisering med formgiving. Hva vil hun
gjøre neste år tro?

Nytt fra byggebransjen
Av plasshensyn er denne spalten liten i år.
Kort oppsummert: Bad og kjøkken på fjellet er
ferdig ombygd. Terrassen utenfor vinterhagen
står fjellstøtt (takk til Vince!), Kjetils leilighet i
underetasjen er ferdig pusset opp og i full bruk.
Snekkerboden bygges nå om for å romme
sølvsmie til Svein.
Følg med i neste nummer!

