Eikeli-bladet

Folkehøyskole er topp
Eikeli-bladet har tidligere kommet til samme konklusjon
da Kjetil gikk på Folkehøyskole for tre år siden. Nå går
Eira på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker
(AFR) nær Moelv med utsikt over Mjøsa. Hun trives på
skolen, med hyggelige medelever, og med linja ”Grafisk
design”.
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Kanskje Wenches helseproblemer gjør det også?
Timingen er i tilfellet god — hun har fødselsdag
rundt de tider. I skrivende stund (tidlig i desember)
er vi i alle fall optimistiske når vi i ser effektene av
en behandling hun fant fram til og startet på i
midten av november. Det skal ikke legges skjul på
at vi legger bak oss en krevende år. Wenches
duftover-følsomhet har ført til praktiske utfordringer
og gjort at vi har sett for lite til slekt og venner i
Bispeveien i år, men det håper og tror vi at det blir
en endring på. (Hva gjør nå forresten all den
parfymen i kles-vaskemidler og
kroppspleieprodukter?)

Nå har klassen akkurat bestemt seg for studietur til New
York og Miami. Spennende tider!

13 års skole unnagjort

Kjetil bor stadig i underetasjen, så han ser vi i alle
fall litt til (når han ikke er på NISS, spiller tennis
eller er i Kina). Eira ser vi også inniblant — når hun
er hjemme fra AFR (se siste side) i ferier og
frihelger. Svein holder stadig stand i sin daglige
Wenche er storbruker av hagens uteplasser. Her en
jobb som seksjonssjef i NVE, der han snart har
av de (litt for få) fine sommerdagene. Selv nå, kort
jobbet i 27 år – og stortrives fortsatt!
tid før jul, kan hun observeres ute godt innpakket i
hagestolen.

Eira mottar sitt vitnemål under en høytidelighet på Rosenvilde videregående
skole.

Kjetil har blitt en habil filmfotograf etter 1,5 års studier så
langt på NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio). Her har
de bygget opp en nattklubb i studio, og Kjetil står bak kamera.

med ønske om riktig god jul og et godt nytt år!
staksdal@gmail.com

Sommerlig familieportrett. Takk til Eikeli-bladets deltidsfotograf, Jon Lytskjold.

Du store kineser …

Hekta på tennis
Overskriften er nok mest betegnende på Kjetil
som holder et solid nivå på sitt tennisspill, samtidig som han innimellom arbeider for klubben
som trener. Nå har han også fullført kurs som
tennisdommer.
Men også Svein er blitt såpass hekta, både med
en del egen spilling (bl.a. ”veteranenes vintertennis” i klubben), og som tilskuer at de dro
(sammen med Kjetils kompis, Victor) til London
i november for å se verdens beste tennisspillere i
ATPs (Association of Tennis Professionals)
sesongavslutning.

Litt ukonvensjonell sykkeltur i utkanten
av . Yongzhou (永州) i Sør-Kina.

Fra klubbmesterskapet der Kjetil kom langt, men ble
ikke klubbmester i år. Han trener for å komme enda
sterkere tilbake i 2013!

Selv en trenet tennisspiller har problem
med å henge med på kinesisk bordtennis.
”Jeg tror jeg tar en tur til Kina” sa Kjetil for et års tid
siden. Som sagt så gjort. Sist sommer fartet Kjetil sammen med sin gode venn Øyvind 5 uker som ryggsekkSosialt lag i Kyoto. Den lokale skikken med å
sitte på gulvet rund bordet, gjøres behagelig ved turist i Kina og deretter i Japan.
at det er laget groper i gulvet til å ha beina ned i. Mange byer og landsbyer ble besøkt, også godt utenfor
turiststrømmen. De fikk kontakt med mange lokale, og
opplevde overfylte tog, skranglete nattbusser, sykkeltur
på villstrå og mye spennende kinesisk kultur før en
fredelig båttur fra Shanghai til Kyoto og deretter
nærkontakt med Japans velordnete, vennlige og vakre
samfunn. (Og så fikk Kjetil omsider smaken på sushi …)

Steingal?

Med hus, hage og
hytte(r), må man i
grunnen like å drive
med praktisk arbeid.
I sommer ble ca 1,5
tonn skifer lagt i
hagen, og det trengs
mye mer.
Eira bidrar med
malerkosten. Her har
hun som-merjobb
med maling av hytta
i Valdres.

Magisk stemning i O2-Arena (opprinelig kjent som ”Millenium Dome”) når 17 500 tilskuere sitter
musestille og holder pusten når serven tas. Victor sees til venstre i bildet, Svein til høyre.

Den evige stad
I serien ”Dannelsesreiser for ungdommene”, tok Svein i år Eira med
til Roma en uke i juli. (I fjor ble som kjent begge dratt med til
Lofoten.) Litt varmt, og en del andre turister, men ikke noe kan
fjerne magien fra en by så full av historie, sjarm og folkeliv. Vi var
nøye med å kaste mynter i Trevifontenen så vi med sikkerhet
kommer tilbake. Svein har forsøkt dette flere ganger – og det virker!

Samtidig snekrer Svein
stadig videre på annekset
– et prosjekt som er oppgradert fra en 5-årsplan til
en 8-10-årsplan …

Roma er velsignet med rikelig
og godt drikkevann – også i
byens fontener. Her fyller Eira
vannflasken fra den kjente
barokke båtfontenen på Piazza
di Spagna.
Selvportrett inne i Pantheon

