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Livet er i stadig forandring, også på det lokale
plan. I Bispeveien 32A er det nå bare de to
middelaldrende igjen, etter at Kjetil flyttet inn
på Blindern Studenterhjem nå i høst. Men
hybelleiligheten i underetasjen er god å ha når
”ungdommene” kommer hjem til jul.

Pepperkakelysthus – julen
2014

Eira er nå i gang med det siste året på studiet
”Virtuell kunst og design” ved høgskolen i
Hamar. Svein og Wenche besøkte henne der en
seinsommerhelg. Her er Wenche og Eira foran
glasshuset med domkirkeruinene. Eira trives
godt i Hamar, så om noen vet om en egnet jobb
der, er det bare å melde fra!

Sommeren nytes best på
stranden – ikke minst på
Lysaker hos Preben og
Anne.

Svein fikk også en flott uke i Vest-Finmark sammen
med sin gamle venn Kristian. Her kveldsstemning ved
Syltevikvannet ytterst på Varangerhalvøya, der
Kristian skaffet noen røyer til frokost. Herlig!

Lav sol i desember. Ekstra dyrebare solstråler
– fordi de er mangelvare på denne årstiden.
Mange sitter inne på kontorene sine, etter
arbeidsreiser i tussmørket, uten å få oppleve
dagslyset. Skikken med å pynte med lys til jul
og advent er ikke vanskelig å forstå. Mon tro
hvordan alle de nyankomne til landet denne
høsten opplever nordisk kulde og mørke, der
de sitter i asylmottak på vind-fulle vidder
eller ved hustrige fjorder? Jordens folk er i
bevegelse. Hva trenger vi å endre på i dag for
å sikre livsvilkårene for kommende
generasjoner, både her i landet og andre
steder?

Wenche prøvesitter lysthuset i hagen, som ble
bygget i fjor (se forrige nummer av bladet), men
som ble ferdig innredet først i år.

Huset og hagen i nytt perspektiv – sett fra
toppen av kirsebærtreet! →

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

Også i år har fotografen i Eikeli-bladet sviktet og ikke tatt et felles familiebilde, men her er hele gjengen
likevel: Svein med vind i håret i båten i Espevika på sommerens Sørlandsferie, Wenche utenfor lysthuset i
hagen, mens Eira og Kjetil tok bilde av hverandre på ferien i Albania (se reportasje inne i bladet).

Tennis på dansk – og studier på norsk

Gode dager på jobben!
Svein trives stadig i jobben i NVE, ikke minst når det blir
spennende reiser. Så også i år, med flere turer til Tbilisi, gjensyn
med Bhutan (og et døgn i Bangkok på veien), og noen flotte
dager i Polen, for å nevne noe.

Helt i starten av året pakket Kjetil bilen og dro
av gårde til ”Idrætshøjskolen Århus” i
Danmark. Det ble et halvår med mye tennis,
mange nye bekjentskaper – og intens
språktrening i dansk og engelsk.

← I Tatrafjellene sør i Polen,
ved en grensestein mot
Slovakia, ganske nær
Zakopane, særlig kjent av
nordmenn pga hoppbakkene.

Fra tennisbanen i
Århus, og høytidelig immatrikulering ved Univ.
i Oslo

Fra sist høst har han gått på Universitetet i
Oslo, på studiet ”Kultur og kommunikasjon”,
og bor nå på det ærverdige Blindern Studenterhjem, der det er så mye sosialt liv at det er
vrient å få tid til å studere …

Albania – det perfekte ferieland!
Kjetil, Eira og Svein tok en sommerlig rundtur i Albania,
et vakkert og gjestfritt land, som fortsatt er lite besøkt av
turister. Det er utrolig billig, noe som er hendig i disse
tider med lav kronekurs. Men veiene er rimelig rufsete
(selv om Aftenposten og FrP for noen år siden mente de
var bedre enn i Norge). Så gjør som oss og lei en solid
firehjulstrekker om turen legges dit.
Vi. tok også et par dager i Makedonia, her ved
Ohridsjøen, Makedoniernes badeparadis, selv om
sjøen ligger 700 m.o.h.

Buddha og
Svein møttes
i Bangkok.

↑ Varzia, vest i Georgia, med et
stort kloster i huler gravd ut i
fjellet på 1100-tallet.
← På vårskitur og snøskredkurs
på Kvaløya utenfor Tromsø

Sommer i Valdres blir aldri feil!
¾ av kjernefamilien dro til hytta på
Buahaugen, mens Eira var hjemme med
sommerjobb i NVE, der hun holdt på
med elve-nettverk og kraftpotensial i
Georgia. Og Svein fortsatte på ”the
never ending story”: snekre på annekset.

← Wenche i kjent positur, dvs. godt
innpakket og med lesestoff utendørs.

↑ God plass på stranden i Dhermi, en hyggelig,
liten badeby der vi hadde to netter. Det var på
hele turen greit å finne overnatting på sparket.
Eira beskuer et romersk teater i byen Butrint, en
godt bevart romersk by helt sørvest i landet.

Sørlandsglimt

↑ Kjetil gjorde en solid
skogryddejobb langs
stikkveien, noe som ga
mer lys og vil lette
vinterbrøytingen.

(på hytta på Justøya)

Eira har gått i land
på Saltholmen fyr,
litt utenfor
Lillesand

Kjetil med
kompisene
Erling og
David, har
laget god
middag.

↑ Det ble også litt ”cruising” på
fjellveiene i Sveins nyinnkjøpte
”lekebil”, en Mazda MX5, ”Miata”.

← Wenche på rusletur
ved Synnhaugen

