Nyttårsbrev 2006
(Ble kun skrevet, men aldri sendt ut)

Heisann! Tenkte bare å sende et lite nyttårsbrev for å oppsummere hva jeg har gjort det siste året.
I januar ble jeg ferdig med mitt halve utvekslingsår i Tyskland, nærmere bestemt Münster. Mot slutten av skoleåret, som i
Tyskland slutter i januar og februar, så var det også tid for en del prøver i de fagene jeg hadde vært igjennom. Til tross for at jeg
allerede hadde vært i Tyskland i fire måneder og ikke pratet så mye annet enn tysk, så var det likevel noen språkbarrikader når
det kom til det faglige økonomispråket. Det at fagene var dominert av finansfag med risikostyring og finansielle instrumenter,
som selv av tyskere ble sett på som tunge fag, gjorde ikke det språksituasjonen noe bedre.
På nest siste dagen var det tid for klausuren, eller eksamenen som vi liker å si på norsk. Selv møtte jeg opp i dress og hvit
skjorte, da jeg hadde hørt om folk som hadde fått stryk på prøven på grunn av slapp bekledning, men med tanke på forelesernes
bekledning, kunne jeg trygt lagt igjen slipset hjemme i hvert fall. Etter en liten time med muntlig prøve kom jeg meg igjennom
og fikk bestått.
Det var heldigvis ikke bare skole den siste måneden i Tyskland, selv om jeg fikk veldig inntrykk av det til tider. Det ble
også tid til litt festing og moro innimellom, som er obligatorisk på utvekslingsturer.
Siste natta var det å pakke sammen alt rasket jeg hadde fylt opp det lille studentrommet jeg disponerte rett ved Aaseevannet. Alt rasket ble omhyggelig pakket inn i Golfen og så mye mer hadde det neppe blitt plass til. Startet opp i fem-tiden og
var litt skeptisk til føre når jeg svingte rundt i smågatene på is og snø, og kun sommerdekk, men heldigvis var det bart på
autobanen denne dagen. Etter mange mil og noen timer på veien kom jeg i god tid fram til Kiel hvor Color Fantasy lå og ventet
på å legge fra kai med kurs for Oslo. Etter noen gode runder på denne cruisebåten var det litt søvn før vi la til kai i Oslo, der
med minus femten grader. Også her var det heldigvis bart på veien, og jeg kom helberga hjem på mine sommerdekk.
Vel tilbake til Kristiansand flyttet Anette inn med meg, og vi skulle prøve ut det å være samboere. Dessverre varte det bare i
ni måneder.
Våren ble hardt preget av skole, da jeg skulle få fullført revisjonsfaget (15 sp) som for resten av klassen startet opp på
høsten, og for meg som kom et halv år etter i februar. I tillegg sto det regnskap for revisjon (15 sp) og en Siviløkonomoppgave
(15 sp), populært kalt SOPP, på timeplanen. Så det ble med andre ord en svært travel tid fra februar til midten av juni med tanke
på skolen. Siviløkonomoppgaven skrev jeg sammen med en klassekamerat og vi skrev om God regnskapsskikk etter
regnskapslovendringene som følge av innføring av IFRS (= internasjonale regnskapsstandarder) i Norge.
Utenom skole kan det nevnes en fin tur til hytta vår på Blefjell, der vi også fikk prøvd skiene både i tåke og solskinn.
15.juni og SOPP’en er levert, eksamensfesten står på timeplanen og deretter følger 2,5 måneder ferie. Denne ble benyttet til
å slappe av med turer til Sandefjord, Loshav og en tur til Røros i bryllup og videre på telttur i Rondeheimen i ca fem dager. Der
startet vi ved Bjørnholia, gikk via Rondvassbu, over Rondåsen og rundt Rondeslottet, for så å gå en tur opp og ned fra
Rondenes høyeste topp. Etter det var det tilbake ned i dalen igjen via Bjørnholia. En fantastisk tur i den fine naturen. Mer kan
leses på min hjemmeside.
Etter ferien var det tid for å starte mitt første faste arbeid, som jeg allerede etter et par intervjuer første uka i februar, rett
etter at jeg kom hjem, fikk tilbud om. Arbeidsgiveren min ble da PricewaterhouseCoopers (PwC), avdeling Kristiansand.
Jobben som revisjonsmedarbeider startet opp med et par uker fri etter å ha mottatt PC og mobil. Deretter var det tre ukers kurs
med de 70 andre som på landsbasis var ansatt i PwC. Kurset var først en uke i Oslo, deretter en heidundrande tur til Portugal en
uke, og en noe roligere uke i Oslo igjen. Etter kurset dro fire av oss tilbake til Kristiansand og ble hivd rett inn i jobbhverdagen,
som for så vidt besto av mye opplæring og sosialisering med det nye miljøet vi hadde havnet i. Høsten besto da naturlignok av
en del jobb og gøy, deriblant en firmatur til Aalborg der vi fikk prøvd oss litt ut på golfferdigheter. Andre store begivenheter
med jobben var den årlige Hummer & Bowling kvelden, der vi først spiller noen serier bowling for deretter å få en halv
kjempediger hummer hver, i sammen med mye god drikke. I år ble det også delt ut skrittellere til alle ansatte, og instruksjonen
var 50 000 skritt i uka for å få være med på månedstrekninger av mindre premier, og de som har over 80 % gjennomførte uker
får en gåtur en fredag neste høst med full betaling som ender opp i en bedre hytte med tre retters middag servert. Julemiddagen
var siste begivenhet før jul, og der var det vi nyansatte som hadde fått ansvaret for underholdningen, noe vi i utgangspunktet var
litt skeptiske til, men som gikk over all forventning under fremføringen.
Ellers kan jeg nevne på at jeg i begynnelsen av november tok turen inn til IKEA i Oslo og handlet meg nytt kjøkken. Så
etter å ha rivd ut alt det gamle, utretting av gulvet, litt graving i veggene til skjult elektrisk anlegg, nedrivning av en vegg,
pålegging av nytt gulv, sammenskruing av alle IKEA delene, samt å få satt dem opp på veggene, så er det meste av det nye
kjøkkenet ferdig. Det som enda gjenstår er å få booka inn en elektriker og en rørlegger, samt sette opp ny vegg med skyvedør,
noen veggplater, fliser og listverk i gangen og kjøkkenet.
Nyttårshilsen fra Magne

