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Slik dette året etter hvert utviklet seg, går det 

opp for meg hvor heldige vi er!

Både Ingunn og jeg har trygge offentlige 

jobber, vi er friske, og vi hadde ikke engang 

planlagt ferie utenlands i år!  Og kanskje 

aller viktigst; vi har begge flotte barn! 

Vi håper livet har mange lyse sider også for 

lesere av årets avis. 

Så satser vi på at verden kommer litt mer 

tilbake til normalen igjen, slik at vi kan 

treffe mange av Eikeli-bladets lesere i året 

som kommer. Vi minner igjen om at det er 

god plass til gjester i Bispeveien.

Godt vi trives i Norge!

En «fjellfie» fra Telemark – sommer på Venelifjell ved Vrådal

På topp! Vi fikk mange fjellturer i år. Her på toppen av 

Skorve, en flott topp rett nord for Seljord sentrum. En 

seig bakke opp til 1370 moh.  Gaustatoppen skimtes bak.

Dugnadshygge! 

Pandemien ga 

redusert deltakelse på 

årets dugnad på 

Justøya, men likevel 

med god deltakelse fra 

Bærum. Her nytes 

«Jordgubbstårta» 

laget av Lotta etter 

endt jobbing. En 

hyggelig helg med 

ungdommene!

Norges minste bilferge, Fjoneferga, 

går over Nisser i Telemark. Om ikke 

bilene er for store, kan man få med 

tre biler. En artig liten omvei, og 

ekstra trening for Eira som var ute 

på øvelseskjøring.

Ut på tur 

– aldri sur

På Søndre 

Kolsåstopp 

en fin 

sommerdag.

Jul i hagen

http://taksdal.priv.no/


Ferd mot nordTil Finnmark 
- mens verden gikk av hengslene

.

Laos

Jobb og studier

Vi klarte akkurat å fly til Alta 8. mars og 

legge i vei innover Finnmarksvidda - før 

unntakstilstanden startet. Vi reiste sammen 

med Ingunns gode venninne Marit 

Trosviken, som bodde ca 10 år i Masi på 

1970-tallet. Det ble en stor opplevelse, aller 

mest med innblikket i de samiske miljøene.

Påskeferie!

Etter 25 år (!) som mellomleder (eller 

«underleder», som jeg pleide å kalle det, 

fordi du ikke kommer lavere som leder), har 

jeg nå byttet jobb internt i NVE. Etter 

en omorganisering som jeg ikke var 

veldig begeistret for, åpnet det seg en 

mulighet til å blir rådgiver for 

direktøren, noe jeg slo til på. Artig og 

utfordrende!

 I den vakre hagen til Kari 

Einejord på Ytterstad ved 

Lødingen. Norges nasjonalfjell, 

Stetind, i bakgrunnen. 

I og med at et par av 

nyordene i år er «hytteskam» 

og «hytteforbud», gikk 

feriereisen i påska ca 3 meter 

fra husveggen hjemme – med 

nyinnkjøpt bålpanne og god 

varme fra ilden!

Eira er i siste året på masterstudiet i 

interaksjonsdesign ved NTNU. Mye 

å gjøre og særlig i vår var det tungt 

med mye korona-restriksjoner, men 

hun trives i studentmiljøet ved Mjøsa.

Ingunn har i hele 2020 vært 60% 

AFP-er og 40% ansatt i NAV, noe 

hun er godt fornøyd med.

Kjetil spretter sjampanjen etter å ha fått jobb i firmaet «Kruser» 

De driver time-share utleie av elektriske fritidsbåter.

Fra ishotellet like ved  

Alta.           ➔

Finnmarksløpet, årets 

høydepunkt lokalt, pågikk 

under vårt opphold. Her 

er sjekkpunkt ved Jotka

fjellstue der vi bodde to 

netter. 

Piera på Nedre Mollisjok

fjellstue (kjent fra NRK 

«Der ingen skulle tru …»), 

spanderer litt godsaker på 

kjøkkenet – hoder og bein 

fra blodfersk fjellørret før 

middag. 

Vi fikk en flott sommertur via Valdres og 

Røros, videre til Harstad, Lofoten og 

Helgeland. Vi hadde flaks med været, vi 

traff mange hyggelige mennesker og i tillegg 

fikk vi mange fine fjellturer med mektige 

utsyn, fine fergeturer,  bodde hyggelige 

steder og fikk mye god mat. Norgesferie♥

 Helgeland: Fjellet Dønnamannen 

sett fra vertskapets veranda på Ytre 

Øksingan i Herøy. Vi hadde et 

superhyggelig opphold hos Sissel og 

Ernst!

 Utsikt fra Tinstinden ved 

Sørvågen, Lofoten. Tettestedet

Å er rett nedenfor

Ett av mange høydepunkt var Værøy 

ytterst i Lofoten. Vi bodde på den gamle 

prestegården som er nydelig restaurert 

og drives med entusiasme. De har bare 

fantastisk sjømat på menyen! ➔

Sørlandsferie er topp for både to- og firbente.
Ingunns veranda i Kviteseid er det 

perfekte sted for sommerfrokost 


