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

oss starten på nok et nytt år! ☺ Jeg begynte jo så fint med en liten årlig hilsen fra meg i sør i fjor, og etter 
mye positive tilbakemeldinger, så har jeg skrevet et lite brev i år også. ☺ 

2008 har vært preget av litt mye jobb, men også mye gøy i forbindelse med jobben. Foruten mye 
revisjonsjobbing, har PwC-våren bragt med seg mindre fester som Kick-off på Christiansholm festning, 
skitur til hyttene til sjefen på Hovden, sommertur til Bragdøya og årsoppgjørsfest hjemme hos sjefen på 
Andøya. Høsten startet like brått som årsoppgjøret og har også vært preget av mye jobb og sosialt. 
Startet med liten helgetur til Lyngdal med cowboy-film-innspilling, fortsatte med en del turer til Oslo på 
ulike kurs. Som følger av min spesialisering innen bankrevisjon fikk jeg også med meg en interessant tur til 
Haugesund og Nordsjømuseet på bankkonferanse. Konferansen ble avløst av en tur tilbake til Vimeiro i 
Portugal. Der var jeg på kurs med en liten gruppe tyskere. Så foruten to nederlandske instruktører var jeg 
den eneste som ikke var tysk, men det var en topp tur, til tross for litt språkforvirring.  

Påskeferien i år var preget av noen fine dager hjemme i Sandefjord. Skjærtorsdagen var det grilltur til 
Strömstad for å få med oss årets mest harrye dag der. I siste del av påska var det guttetur 
med MS Color Fantasy til Kiel.  

Rett før sommerferien startet, var det vemodig å si farvel til en følgesvenn som har tatt meg 
med på mange lange turer rundt i Skandinavia og Tyskland. Etter nesten 23 år var det 
ikke noe mer futt igjen, og Go’Golfen tok siste tur til bilkirkegården.  

Det var ikke så mange planene jeg hadde klart når de syv ukene med sommerfri startet 
opp. Hadde i grunn kun en helgetur til Amsterdam som var planlagt. Var der og traff igjen de jeg 
ble kjent med i Vimeiro i fjor våres. Vi fikk da med oss årets begivenhet i Amsterdam, nemlig The 
Gay Parade. Festen besto av en båtparade i mange farger og fasonger på Amsterdams kanaler, og 

etterfølgende festing rundt i Amsterdam. Det var utrolig mye rart og gøy å se! Til tross for lite planer, gikk 
sommeren likevel fort. Fredrik og jeg arrangerte en overraskelsesfest i anledning moderen sin 60 års dag, 
noe det ble satt stor pris på, både fra mor og gjester. Fikk også vært med Fredrik & Co på 
Stavernsfestivalen i år og tok båten til Tønsberg under Slottsfjellfestivalen. Sommerferien avsluttet med 
et utfordrende utdrikningslag med fjellklatring, gokart og det som normalt hører med.  

Helga før kursuka i Vimeiro i høst, tok jeg turen tilbake til Münster som å treffe noen av de jeg ble kjent 
med der for tre år siden. Dessverre meldte de fleste avbud i siste liten. Så av de 12 som skulle komme, så 
dukket det opp én fra Spania. Men man trenger ikke være mange for å det gøy! Det var også hyggelig å se 
igjen denne tyske middelalderske studentbyen.  

Swingdansing var jo en aktivitet jeg startet opp på sist høst, og har ikke blitt mindre gøy etter hvert som 
jeg har lært meg mer, så har fortsatt på det utover i 
2008. Fikk i den anledningen også med meg en slitsom, 
men utrolig gøy dansehelg i Oslo i høst.  

Julen skal jeg som tidligere år feire i Sandefjord med 
familien, noe jeg ser fram til! Nyttårsaften er i år 
planlagt i det store Utlandet til en forandring, nærmere 

bestemt i Budapest. Der skal jeg samtidig 
besøke en god kompis som har flyttet dit. 
Ønsker deg en riktig så god og fredelig jul 
og et fantastisk godt nytt år! 

 
Mange store juleklemmer fra Magne 
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En mengde flere bilder er på finne på min hjemmeside (www.makh.no) ☺ 

Tur på den nye Operaen. 


