Tilbake ved Mjøsa!
Eira har god erfaring med å bo med utsikt over
Mjøsa etter tre år i Hamar. I høst kom hun inn på
masterstudiet i interaksjonsdesign ved NTNUs
avdeling i Gjøvik. Og ekstra bonus var det å få
hybel i øverste etasje i et hybelbygg i sentrum
med utsikt over Mjøsa!

Etter studier er det jobb
Kjetil ble i sommer ferdig med sin andre
bachelor, denne i «kultur og kommunikasjon»
ved UiO. Nå er han på jakt etter fast relevant
jobb, men har i skrivende stund ikke fått napp, så
nå blir det mye jobbing som tennis-coach i
Stabekk tennis, der han har jobbet en god stund.

Men hva gjør en interaksjonsdesigner? Jo de
sørger for at dataprogrammer, apper, websider og
tekniske dippedutter blir laget slik at oss vanlige
folk forstår hvordan de skal brukes. Verden
trenger flere slike folk!

Eikeli-bladet
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Et godt år går mot slutten
2019 er et år vi vil huske med glede. Det har
blitt mange hyggelige opplevelser med gode
venner, og turer i skog, fjell og ved sjøen, samt
fine opplevelser på ferie både i og utenfor
Norge.
Jeg (og enda mer Ingunn) får mye trening i å
kjøre bil mellom Kviteseid og Bærum, i og med
at vi fortsatt bor ca 19 mil fra hverandre. Vi
gleder oss til åpning av ny vei forbi Flatdal /
Nutheim nå før jul, og gjennom Kongsberg på
tidlig vår 2020.
Vi håper å se mange av Eikeli-bladets lesere i
året som kommer, og minner om at det er god
plass til gjester i Bispeveien.

Eira kommer litt dårlig fram på bildet, men desto
bedre ser vi prototypen på et trenings-spill for et
rehabiliteringssenter som hun har utviklet i en
studentoppgave.

Kjetil sammen med sin flotte kjæreste, Lotta.
Hun er arkitekt i et firma på Majorstua og
kommer fra Linköping i Sverige.
En viking og en telemarking? Sant og si, er vel
ingen av delene helt riktig …
Fra 17. maifeiring i Setesdal. Vi var så heldige å få feire nasjonaldagen hos Olav Nomeland i Valle.
Det var superhyggelig, og Eira var med og fikk masse god kjøretrening. Hun har funnet ut at det er
på tide med førerkort. Til venstre kveldsstemning i den flotte restaurerte årestua på gården til Olav.

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

Ingunn sørget for at det ble en blomstrende sommer i Bispeveien i år!

Det gode liv som statsbyråkrat

Sommer i Telemark

Hvem skulle tro at det var risiko for å møte tre
vikingskip med full besetning ved Kviteseid
brygge?
Jeg trives fortsatt godt i NVE, særlig når det
inkluderer hyggelige turer, som her i Arbois i
Frankrike. I høst har det blitt litt ekstra travelt i og
med at jeg har vikariert som direktør for Hydrologisk
avdeling siden august,

I vesterled
Årets store ferietur gikk til Island.
Ingunn og jeg hygges oss i stort
ungdommelig selskap: Eira, «barna»
til Ingunn, Eivind og Anne, Annes
kjæreste, Vebjørn, Axel, tremenning
med Ingunns barn og hans kjæreste
Ingeborg. Det ble opplevelsesrikt med
flott natur, kjøring over Sprengisandur
til nord, bading, gåturer, besøk og
overnatting hos gode venner, Elísabet
og Hörður. Kort sagt, et par fantastiske
uker!
Utsikt fra Bláhnúkur, nær Landmannalaugar.

Alltid stas å få
med et par uker
i sølvsmia på
Akadimet i
Rauland.

Vår i Praha
Ingunn og jeg fikk fine dager
som turister i Praha i starten av
mai.

.

En sjarmerende by, men vi var
langt fra de eneste turistene der.
Mon tro hvordan det er i høysesongen?
Ved Gullfoss er det forbudt å
Eira fikk nærkontakt
gå utenfor gangveien, men å
med fossespruten fra
skli på en fot ned skrenten, er
Gullfoss.
visst OK!

Med fin leilighet leid på airbnb
og dager fulle av opplevelser er
konklusjonen klar: «Vi kommer
gjerne tilbake!»

Bra utsikt fra kjøkkenet
Første del av påsken var Ingunn guide i sitt
«fjellparadis» på sørlig del av Hardangervidda. Vi overnattet tre netter på Saltpytthytta, en av Rauland Fjellstyre sine hytter.
Den ligger 1440 moh, med fantastisk utsikt
og strålende turterreng! (Men Ingunns
gnagsår la en demper på turgleden, selv om
hun i lang tid hadde prøvd å herde hælene.)
Og så ble det hytta i Valdres resten av
Laos
påska.

Ut på tur! Hele flokken (minus fotograf)
på fjelltur fra Landmannalaugar.

Kosegris til frokost!
Under en fredelig frokost
ute på hytta på Justøya,
fikk vi overraskende besøk
av en sosial minigris. Etter
mye styr (som inkluderte
lokalt politi) fant vi eieren.
Vår begeistring for svinet
kjølnet sterkt da den dagen
etter dukket opp igjen og
beit Arne Martin i leggen
på morgenturen. Noe
svineri!

