Eikeli-bladet

Norgesferie er bra!
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Eira på toppen av Synshorn, med Bygdin i bakgrunnen,
på dagstur fra hytta i Valdres. Flott med fjelltur!

”Der er Danmark”. Eira skuer mot sør fra
fyrlykta på Lindesnes, dit Svein og Eira tok en
utflukt fra hytta på Justøya.

Redaksjonen mangler dessverre
bilder fra Eiras reise til Bratislava
og Wien i sommer. Så derfor får
dere heller ”Første gang i kajakk”.
Eira får gode nybegynner-råd av
tante Anne i Espevika på Justøya –
og det gikk riktig bra.

Bade- og picnicutflukt til stranden ved Lysaker,
der Preben og Anne har en nydelig plass med
eget strandhus. Her nyter Preben og Wenche
hverandres selskap og et sommerlig måltid.

Årene svinner. Årene kommer. Som
i en drøm jeg (W) hadde en gang,
der jeg stod på en bro og så vannet
renne raskt fra meg, inntil jeg
snudde meg – og så at det kom
rennende like raskt til meg. Det er
mulig dette mønsteret ikke varer til
evig tid. Men enn så lenge er det slik
– for oss alle i Bispeveien. Og det er
vi takknemlige for. Slik vi er for at
alle trives på sine poster. Visst baler
vi med vårt, men hvem gjør ikke
det? Kjetil er ferdig på NISS med en
bachelor som filmfotograf, og har
avlagt ny eksamen i tre fag fra vgs.
med tanke på videre studier til neste Wenche holder seg fortsatt mest hjemme pga. helsa, noe som gir
høst. Eira er midtveis i sitt bachelor- gode muligheter for nyte vår romslige og frodige hage.
studium i ”Virtuell kunst og design” Ripshøsten ble riktig bra!
(HiHm). Svein har intensivert sølvTil høyre er en humle
smed-hobbyen sin. Wenche har
observert i hardt
stadig permisjon fra forskerjobben
arbeid i en epleblomst,
ved ILS (UiO), og driver heller
noe som bidro til at
”amatørforskning” innen biokjemi
eplehøsten ble god –
med hovedfokus på metylering,
og dermed over 300
hvilket gir klar helse–framgang, når
liter råpresset
innsiktene omsettes i egeneplejuice med hjem fra
behandling.
pressen på Ringi gård!

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

I mangel på felles familiebilde, blir det spredte glimt, Kjetil på tennisbanen, Wenche i hagen, Eira på
Sørlandet og Svein på fjelltur i Lofoten.

Svein har også i år vært så heldig å få delta på flere
spennende internasjonale prosjekter i jobben. Det har vært
gjensyn med Tbilisi (Georgia) og en snartur til Island, men
høydepunktet er utvilsomt halvannen uke i Bhutan (etter en
stopp i Nepal), et lite fjelland i Himalaya med utrolig
spennende natur og kultur.

Det er både Svein og Kjetil enige om,
men det er bare Kjetil som driver det
på et høyere nivå. I tillegg til egen
spilling, har Kjetil jobbet ganske mye
som trener i Eiksmarka tennisklubb
denne høsten. ”Det er fint å være
trener – bare jeg kunne slippe å være
alene med en bøling viltre 4-åringer
som ikke er det spor interessert i
tennis,” sukket han nylig.
Våren 2015 vil han ta et halvårsstudium med tennis på ”Idrætshøjskolen Århus” i Danmark.

En ”dzong”, et byggverk som i
hver region tradisjonelt har vært
både religiøst (buddhistisk),
militært, lokalpolitisk og sosialt
senter.
Fra klubbmesterskapet på Eiksmarka, der Kjetil beit godt fra seg
uten å nå helt til topps.

Sølvsmeden trapper opp
Som tidligere meldt, er Svein godt
fornøy med å være i gang i sølvsmia i
snekkerbua i hagen.

Pepperkakehus
jula 2013

I år ble det også en uke ved Akademiet
i Rauland med kurs i filigransarbeid –
nøyaktig 30 år (!) siden han var på kurs
samme sted sist. Bildet er fra ”Telemarkstunet”, rett ved Akademiet, der
denne sølja ble til i sommer.

Svein iført nyinnkjøpt ”gho”, den Bhutanesiske
folkedrakten som alle offentlige ansatte er pålagt å
bruke på jobb – men også gjerne bruker ellers.

Fortsatt på farten

Tennis er topp (fortsatt)

Med pedalkraft gjennom Europa
Kjetil med kompis David la friskt i vei
med Kielfergen, for deretter å sykle til
Basel i Sveits. Som kjent var dette tidenes
fineste sommer i Norge, mens det i Mellom-Europa var en av de dårligste, noe de
fikk merke godt på turen. Likevel – de
holdt ut og kom fram!

På jakt etter slektsrøtter
Svein rapporterer om noen superhyggelige
dager på Jæren sammen med fetter Sigbjørn
og kusine Nora (familiens slektshistoriker),
med rundturer og diverse kaffebesøk hos
”tjukke slekta”. Stor stas!

Men det var ikke bare dårlig vær, noe disse
glimtene viser. Det bildene ikke viser, er
sykdom, vonde knær og kritisk pengemangel
etter å ha blitt svindlet i Hamburg. Men ”det
var en fin tur!”

Nytt fra byggebransjen
Denne spalten har hatt litt snaut innhold et par år, men
er sterkt tilbake med årets byggverk i hagen. Wenche
ønsket seg lysthus der noen mørke bartrær stod før, så
dermed hadde Svein lite fritidsproblemer en stund og
Eira mulighet til å svinge malerkosten. Ellers skrider
det langsomt framover med annekset på fjellet.
Kanskje det er beboelig om et par år??

Studentliv i Hamar
Hamar er en passe stor by og Høgskolen i
Hedmark et passe stort lærested, syns Eira.
Og det er greit med tog rett til Oslo ved
behov. Gode venner har hun også fått seg, og
i år kom jammen bestevenninnen Mari fra
barneskolen flyttende etter og begynte på
samme studium! De fikk begge hybler via
Studentsamskipnaden sentralt i byen – rett
ved det nye kulturhuset – og nær campus.

