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Årets største nyhet er at jeg har gjenfunnet min 

flotte ungdomskjæreste, Ingunn (om det da ikke 

er motsatt …). Vi gikk sammen på Eikeli

gymnas, og hadde flere fine ungdomsår 

sammen, før våre veier skiltes for nesten 40 år 

siden.

Det er underlig å oppdage at det bare er å fort-

sette der vi slapp i ungdommen, og fortsette et 

hyggelig og inspirerende forhold. Ingunn har i 

mange år bodd i Telemark, og har nå jobb og 

bolig i Kviteseid, så det blir en del kjøring att 

og fram mellom Bærum og Vest-Telemark.

Vi kan glede oss over å ha nådd en alder der 

feriene blir lengre, så det blir mange gode felles 

dager og uker!

40 år har gått: Til venstre på Bitihorn i 1978. Til høyre ved hytta i Valdres i 2018.

Ungdomsliv

Gammel kjærlighet 

ruster ikke!

Ingunn har både hund og hest. Her sammen 

med «Ramstad-Kongen» 

Kjetil flyttet i sommer hjem igjen for en periode. 

Denne høsten blir det en del jobbing som tennis-trener, 

med litt lavere framdrift på studiene. Men planen er å 

bli ferdig med bachelorgraden i «kultur og kommu-

nikasjon» til sommeren som kommer. 

I sommer ledet han den norske studentdelegasjonen 

som reiste til Portugal for å delta i Europamesterskap i 

studenttennis. Resultat? De ble i hvert fall ikke helt 

sist!

Eira er fortsatt engasjert som grafisk designer på 

Lovisenberg Sykehus, men hun tenker nå på å søke 

mer utdanning for å øke sjansene for en fast jobb. 

Kjetil i farta som trefeller i hagen hjemme. 

Det er praktisk å ha mange ferdigheter i 

familien!

En av Eiras oppgaver har vært design av årets julegave 

til ansatte ved sykehuset, en kopp med tegning av «Asylet 

på Grønland» der sykepleierpioneren Cathinka 

Guldberg for 150 år siden startet sykehusdriften som 

seinere ble til Lovisenberg sykehus.

Et glimt fra Valdres-fjella da Eira lånte hytta 

sammen med venner. De fikk både strålende 

vær i Jotunheimen, og intense og over-

raskende sommerbyger!

http://taksdal.priv.no/


Interessante smaker …Nord-Kypros – en lite kjent «ferieperle»

.

På tur til månen …

På Aukrustsenteret fikk vi tur til månen i raketten til 

Reodor Felgen. Eller var hele måneturen bare en bløff 

(«fake news»), slik de heftigste konspirasjons-

teoretikerne hevder også gjelder amerikanernes måne-

landing i 1969?

Men på kino i filmen «Månelyst i Flåklypa» fikk vi 

seinere bekreftet at raketten var på månen med både 

Solan, Ludvik og statsbyråkrat Vigfus Skonken, så da 

må det vel være sant!

Uansett er det hyggelig å se at «barna» fortsatt hygger 

seg med Flåklypa-universet. (Gjelder forresten også 

husets «gamling».) 

Laos

Hvor får man kuleis med smak av tørrfisk, brunost og Lofotpils? Jo, 

på Hurtigruta på tur i Nord-Norge! Det måtte jo prøves. Godt?? Nja, 

kanskje mer «interessant» enn smakfullt. Men i alle fall ikke noe juks. 

Smakene var tydelige og gjenkjennelige. 

Og turen med Hurtigruta fra Trondheim til Svolvær for å delta i 

bryllupet til Christina og Alf (fetter til Kjetil og Eira), var riktig flott!

Sammen med 

gamle venner fikk 

jeg en fin ferieuke i 

et nydelig leid hus 

med eget basseng 

like ved byen Girne

i oktober. 

Historiske steder, 

fint turterreng, godt 

badevann, vennlige 

folk, rimelige 

priser – kort sagt et 

feriested som 

absolutt anbefales!

«Reinebringa, det er for pingler», 

uttalte Eira, etter at vi hadde 

besteget fjellet merket «730», litt 

nordvest av Reinebringa i Lofoten. 

En kronglete tur langs Djupfjord-

en og bratt oppstigning ga full 

belønning med utsikt både ned mot 

Reine og over mot «yttersida» mot 

nord.

På bysykler i Trondheim på årets varmeste (?) dag! 

Godt over 30 grader er nesten i overkant for oss.

↑ Rundemellen en fin vårdag. Det blir aldri feil med en tur til 

hytta i Valdres!

Leve som «Nøtteliten»? Jeg og Ingunn hadde to artige døgn i en    → 

tretopphytte i starten av desember dypt inne i skogen i Hedmark.       


