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Familien samlet i hagen 

1. søndag i advent.  

”Oasen”, et ukjent maleri fra den franske impre-

sjonismen? Nei, et digitalt kunstverk signert Eira. 

”New York, New York”  
synger Frank Sinatra. Men denne våren var det Eira som 

fikk oppleve ”The Big Apple” med AFR, 

folkehøyskolen som hun avsluttet i mai i år. 

Hjemmet står i Bispeveien. Men i julebrevet gjør vi 

som mange andre – vi reiser. Noen reiser til New 

York. Noen reiser til Japan. Og noen reiser til 

Kaukasus. Mens andre heller følger i Ibsens og 

Alice’ fotspor – og reiser innover og nedover i 

sjelens og menneskenaturens irrganger. Reisen for 

Wenche har dette året også gått inn på genetikkens 

og biokjemiens domener. ”Metylering” og ”enkelt-

nukleotide polymorfismer” er blitt del av hverdags-

vokabularet – og energinivået stiger litt etter litt i 

takt med nye oppdagelser. De som skal ha æren, er 

leger og klinikere som dr. Amy Yasko, dr. Ben 

Lynch., dr. Sarah Myhill og Rich Van 

Konynenburg. 

Jula kommer med budskap om kjærlighet, fred og 

glede – verdier å slå ring om! 

Kjetil og Eira i båt i Blindleia. Et motiv som går 

igjen på familiebilder gjennom utallige år! 

Men også Norge er flott 

Magisk stemning med solnedgang over 

Galdhøpiggen kl 23:30 midt i juni på 

skitur til Storbreen, med venn og kollega 

Bjørn Lytskjold (som også er fotograf)  

Eira på Knutshø 

i Jotunheimen. 

På dagstur fra 

hytta en fin 

sommerdag. 

Kjetil på snowboard i Raudalen nær Beitostølen i 

påsken - sammen med Svein, som forsøker å få til 

kjøring nedover på nyinnkjøpte randonee-ski.  Godt nytt år! 

Året ruller seg 

sammen, 

prøver å bite seg 

selv i halen, 

men treffer 

et nytt år. 

Mon tro det smaker 

bedre enn det 

gamle? 

Wenche. 1. desember 

2013 



Svein har vært mer på farten i utlandet enn vanlig dette 

året. Mest i jobben, med reiser til Davos (Sveits), Przno 

(Montenegro via Kroatia), tre turer til Tbilisi (Georgia), 

og litt rundt i Norge. I tillegg ble det feriefarting til 

Tyskland og USA.  

En farende fant  Hekta på Østen-ferier ”Dit vil jeg tilbake,” sa Kjetil da han i fjor kom hjem fra 

Japan (kombinert med Kina-tur). Dermed gikk turen i 

østerled også i år. Denne gangen sammen med sin kamerat 

David, som han hadde truffet på folkehøyskolen. Nå ble det 

først en periode i Korea, deretter Japan på langs.  

I nyinnredet hybel 

Steingal? 

https://www.youtube.com/watch?v=XbiNww9QrdY 

”Gammal bil” er tittelen på Kjetils noe useriøse film, der han på finurlig vis kombinerte 

behovet for oppussing av sin velbrukte Polo med en obligatorisk studentoppgave 

på NISS, hvor han nå går siste året for å bli bachelor som filmfotograf.  

Lyst til å se filmen? Her er den (ca 3 min): 

Før Etter 

Stemning på øya Senyoudo utenfor den 

koreanske vestkysten, der de måtte 

hyre en lokal fisker for å bli fraktet 

over. Øya var en idyllisk kontrast til en 

skitten industriby på fastlandet like 

innenfor. Nå bygges vei ut, så dette var 

i siste liten for å nyte freden her. 

Kjetil og David ble hyret inn som engelsk-

lærere på en ungdomsskole sør i Japan   

– etter å ha fått hjelp til å finne et krypinn av 

engelsklæreren da de hadde gått seg bort på 

landet. 

 Fra halvøya Hokkaido, nord i Japan, kjent som ”the great emptiness”. 

Studentliv i Hamar 
Etter et hyggelig år på folkehøyskole ved 

Moelv, ble det kort flytting for å starte 

opp som student. Eira er nå godt i gang 

ved Høgskolen i Hedmark (Hamar) på 

studiet ”Virtuell kunst og design”. 

Et fint studium, hyggelige medstudenter 

og et trivelig sted, er konklusjonen.  

Herlig strandtur i oktober. På Crane 

Beach utenfor Boston, der Svein hadde 

en flott uke på besøk hos sin gamle venn 

Kristian Alm, som var gjesteforsker der. 

På fjelltur i Kaukasus. Noen feriedager med gode 

kollegaer ifm en av jobbturene til Georgia. I dal-

bunnen landsbyen Kazbegi der vi bodde. I området er 

det topper helt opp i 5000 moh. 

 Godt med kveldsbad i Adriaterhavet (23°) på 

kveldene etter endt konferansedag i Montenegro  

Fornøyde turister i Potsdam – Anders, Inger-Ma 

og Svein (takk til Helene som var fotograf) –  på 

tur ifm en storslått feiring av Jørgens 60 årsdag. 

Vårt lille Gasthaus hadde 

grei åpningstid: åpent 

inntil lyset slås av! S
ve

in
 f

o
rs

ø
ke

r 
se

g
 i

 a
lp

in
a
n
le

g
g
en

e 

ve
d
 D

a
vo

s.
 E

n
 n

y,
 s

p
en

n
en

d
e 

o
g
 

u
tf

o
rd

re
n
d
e 

er
fa

ri
n
g
! 

https://www.youtube.com/watch?v=XbiNww9QrdY

