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Eikeli-bladet er tilbake etter at avisen i fjor 

ikke kom ut som normalt. En vanskelig 

hjemmesituasjon gjorde at forholdene ikke lå 

til rette for utgivelse sist år.

Wenche og Svein har nå skilt lag, og Wenche 

har kjøpt seg et hyggelig hus på Fagerstrand 

på Nesodden, dit hun flyttet på forsommeren i 

år, mens Svein og Eira fortsatt bor i huset på 

Eikeli. Kjetil bor stadig på Blindern student-

erhjem, dvs. midt i smørøyet for en student.

Dette har vært en krevende tid, men nå 

begynner hverdagen å finne sin nye form.

Svein viderefører hermed tradisjonen med 

den faste juleavisen, som følgelig i år må 

dekke to år, fra jula 2015 fram til jula 2017.

Her er vi: Kjetil som bryllupsfotograf da hans fetter Johan giftet seg sist sommer. Svein på en 

uterestaurant i Luzern i Sveits på en jobbtur sommeren 2017, og Eira på Brekkestø på ferie på hytta i 

Lillesand sommeren 2016.

Blomstring i eplehagen våren 2016. Svein setter 

pris på den årlige turen til Ringi gård der egne 

epler presses til «verdens beste eplejuice».

Studier og tennis – og litt annet
Kjetil er nå i siste del av studiet «Kultur og 

kommunikasjon» ved UiO. Som en del av studiet 

hadde han våren 2017 et halvt år ved University of

Sussex i Brighton i Sør-England.

Et av Kjetils bilder fra Brighton: West Pier som 

ble åpnet i 1866, stengt I 1975, og hadde bl.a. 

konserthall.

Kjetil har blitt ivrig motorsyklist, bl.a. kjørte 

han sykkel til og fra Brighton. Men sykkelen har 

krevd mye vedlikehold. Her har han demontert 

hele motoren (og mye annet), og bygger den 

helt opp igjen. Og den gikk fint etterpå!

Kjetils store lidenskap er fortsatt tennis. Han er

nå leder for OSI tennis (Oslostudentenes idretts-

klubb), noe som krever mye. Her er han (foran til

venstre) sammen med resten av styret.

Jobbfarting
Svein er stadig glad for å ha en givende jobb –

som også fører til fine reiser!
← Seinsom-

meren 2016 

ble det tur til 

Svalbard, 

hvor vi til og 

med traff 

bamsen!. Fra en fjelltur nær Chamonix i Frankrike.

http://taksdal.priv.no/


Vestland, Vestland!Madeira – et perfekt feriested 

Ferie i Valdres er topp

Eira i farta – ferdige studier og 

i gang med praksisjobb

.

På langtur i Østen – nok en gang

Kjetil har riktig fått smaken på ferier i 

Østen. Sommeren 2016 dro han igjen 

av gårde med sin kompis David. Turen 

gikk til Hanoi nord i Vietnam der de 

kjøpte hver sin motorsykkel, og etter en 

bratt lærekurve i lokal trafikkultur, 

fartet de nordover i fjellene, vestover 

rundt i Laos og sørover med avslutning 

i Ho Chi Minh-byen, der syklene ble 

solgt. 

Laos

Svein fikk seg en fin tur 

nordover sommeren 2017 

med luft i håret med cab’en. 

Her et glimt fra kystriks-

veien på Helgeland, og på 

besøk hos gode venner, 

Sissel og Ernst, i Herøy.

Svein og Eira var heldige og ble invitert til 

storslått 60-årsfeiring for nabo, Lars i 

Undredal. Dermed lå det til rette for en fin tur 

som gode turister fra Valdres til Sogn.

↑ Feiringen inkluderte en bratt flott tur opp til fjell-

gården Nedbergo som ligger 550 høydemeter over 

fjorden. Her er Eira nesten oppe.

← Det ble en stopp ved Vindhella, den gamle konge-

veien gjennom Lærdal, den siste sto ferdig i 1843.

Våren 2016 dro Svein med sin gamle kompis Arne 

Martin til Madeira for å hygge seg med levada-

vandring (gå langs de gamle vannkanalene) og ellers 

nyte våren i sør. 

Noen av levadaene gikk i tuneller, så det var bra vi 

hadde med hodelykter. Denne, Levada Nova, gikk vi 

17. mai – med flagg på sekken!  →
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Hytta har vært flittig brukt. Og etter 8 års 

byggetid(!) er til og med annekset erklært 

ferdig. Se interiørbildet under.

Sommeren 2017 tok Eira og Svein en dagstur fra 

hytta opp i Jotunheimen og gikk over Knutshø, en 

luftig og artig topp mellom Gjende og Leirungsdalen.

Et siste farvel til studenthybelen i Hamar. 

Hun savner utsikten til Mjøsa!

Sommeren 2016 var Eira ferdig med sin Bachelor i 

«Virtuell kunst og design» ved Høgskolen i Hedmark på 

Hamar. Dette er ikke den letteste utdanningen å få relevant 

jobb med, men siden sommeren 2017 har hun hatt en 

praksisjobb som grafisk designer ved 

Lovisenberg sykehus i Oslo. Det er fint å

få relevant praksis og meningsfullt 

daglig virke.

En button Eira laget som ledd i kampan-

jen for å få ansatte til vaksinere seg mot 

influensa. Aldri før har så mange gjort det!


