
Heisann! 
 
Hvordan har du det? Håper alt står bra til med deg nå som vi nærmer 

oss starten på nok et nytt år! Ville i den anledningen bare sende deg et lite julebrev som oppsummerer litt 
hva jeg har drevet med det siste året, og som jeg gjerne vil dele med deg! ☺ Joda, som du sikkert forstår 
så er det et fellesbrev som er skrevet, men tenker som så at det er bedre å legg litt jobb i et litt fyldig 
fellesbrev, enn ikke å få skrevet noen brev eller julekort i det hele tatt ☺ 

2007 startet for meg opp med dunder og brak og mitt første travle årsoppgjør innen revisjonsyrket og min 
arbeidskariere i PwC. Da jeg samtidig ikke var ferdig med et kjøkkenoppussingsprosjekt som jeg startet på i 
november i fjor, ble den lille fritiden jeg hadde i helgene sterkt preket av snekring, muring, montering og 
alt det andre arbeidet som hører til et komplett kjøkken fra IKEA. Så påsken kom som et godt pust i 
bakken og jeg fikk også hilst på min nye, på den tid 2 måneder gamle nevø Jonas ☺ En skjønn liten gutt jeg 
gleder meg til å bli bedre kjent med i årene framover.  

Når mai dukket opp var heldigvis mye av årsoppgjøret ferdig, men likevel mye gjenstående, noe som også 
preget denne tiden av året. En annen litt gøyere del av jobben, var et 2 ukers kurs i mai til Vimerio, en snau 
time fra Lisboa i Portugal. Det var et nybegynnerkurs innen IT-revisjon, og var felleskurs for en 
30-40 andre kollegaer fra nesten hele Europa. Et utrolig gøy kurs med mye kaffe og lite søvn, 
altså slik kurs skal være ☺ I oktober møtte jeg igjen de aller fleste av kursdeltagerne på 

Oktoberfesten i München. Hadde ikke vært i München tidligere, og en reise der under 
oktoberfestivalen gjorde jo ikke opplevelsen noe mindre minneverdig! Altså et besøk 
som anbefales.  

I juli startet endelig den 6 uker lange sommerferien, som for så vidt gikk så alt for fort! Begynte 
med en våt, men likevel artig besøk på Quartfestivalen i byen. Fikk ødelagt både mobil og kamera 
første dagen pga. til dels fuktig vær! En liten uke etter var det på tur ned til Budapest hvor jeg 

traff en kamerat. Vi hadde da planlagt en liten backpakking tur på Balkan. Startet med Slovenia og besøkte 
Ljubljana, Bled og Postojna. Deretter var det Zagreb, Plitvička-nasjonalpark, Zadar, Split og Dubrovnik i 
Kroatia. I Dubrovnik leide vi bil og fartet litt rundt i Montenegro et par-tre dager og fikk også en svipptur 
innom Moster i Bosnia og Herzegovina for å se på den nyoppbygde ”gamle bro”. Etter det hadde vi hatt en 
svært opplevelsesrik tur i to uker, noe du kan lese mer om på min hjemmeside (www.makh.no). 

Høsten startet mykt opp med en ukes kurs i Åsgårdstrand, og var vel mer en liten forlengelse av ferien enn 
hva det ble jobb, med tanke på at det sosiale som skjer. Blant annet fikk vi litt opplæring i seiling, og fikk 
også spretti litt rundt på bølgene utenfor Færder i havraftingsbåter. I den tro at høsten skulle bli en, om 
ikke like rolig som forrige høst, så i hvert fall en rolig tid i forhold til våren, ble det bestilt et par turer 
utover høsten. Som tidligere nevnt til München, uka etter var det firmatur til Amsterdam, og oktober 
måned avsluttet med en langhelg i Venezia, og da en kjapp 
tur innom Verona også. For så vidt fine byer å besøke alle 
de tre, og må jo si at Amsterdam og Venezia har visse 
likhetstrekk; begge byene sliter om vannet stiger og 
rette hus er et ikkeeksisterende fenomen.  

Julen skal jeg som tidligere år feire i Sandefjord med 
familien, noe jeg ser fram til! Ønsker deg en riktig så god 

og fredelig jul og et fantastisk godt nytt år! 

 
Mange store julehilsener fra Magne 

 

Veronica, Fredrik og Julie feirer julen 2006. 
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En mengde flere bilder er på finne på 
min hjemmeside (www.makh.no) ☺ 

En billedlig 
oppsummering 

av 2007 ☺ 


