
Kjære venner! 
 
Hvordan har ia det? Håper alt står bra til med ia nå som vi nærmer oss 

starten på nok et nytt år!  Sender i år som tidligere år en liten hilsen fra meg i sør, dog kanskje litt forsinket 
pga. en liten senebetennelse jeg klarte å få i armen rett før jul, men går bedre nå.  

2009 startet godt med nyttårsfeiring i Budapest. Videre har året vært preget av noen småkonserter som 
Paperboys på Beach-Quart, Norske Byggeklosser og Di Lillos på Kjerringvikfestivalen, Sigvart Høyem i 
Kristiansand og Madcon på NHH i Bergen. På besøket i Bergen ble det også en dagstur til Voss alpinsenter med 
en studiekamerat. Senere dette året ble det i løpet av en time planlagt telttur til Stavanger med Preikestolen 
som mål. Kan nevnes at det er en utfordring å sette opp nyinnkjøpt lavo fra Netthandelen i stummende mørke 
kl. to på natta på Sola-stranda. Heldigvis blåste det ikke denne natta . På høsten fikk jeg sniki meg med på en 
kajakktur til indre Agder i kalde flotte omgivelser. Så nå har jeg prøvd ut dette også. 2009 har som tidligere 
år inneholdt et par bryllup og tilhørende utdrikningslag, og det er jo alltid hyggelige begivenheter. 

Påskeferien ble i år viet i sin helhet til Aasebu på Blefjell med skiturer og familie. Dessverre er det alt for lite 
med muligheter jeg har til å benyttet hytta, men desto mer setter jeg pris på den tida jeg har anledning til å 
bruke der. 

Sommerferien i år er jeg svært godt fornøyd med. Etter at passet mitt klarte et maraton innom 
tre ulike ambassader i Europa, så var jeg klar for opplevelsestur over til Asia. Begynte med fly til 

Moskva hvor jeg traff 4 andre engelskmenn og –jenter som også hadde meldt seg på 
samme tur som meg. Etter tre dager med sight-sing i byen med ei lokal søt jente 
begynte togturen mot Mongolia med den Transsibirske jernbane. 4,5 døgn på det 
mongolske handelstoget, ga oss masse inntrykk og opplevelser før vi var framme i 
Ulaanbaatar. Tro det eller ei, men kjedet meg ikke et sekund på togturen! I Mongolia var det tur ut 
på de mongolske grassletter for å overnatte i Ger Camp og ri hest. Det skal sies at allergi mot 

grass og hest ikke er å anbefale akkurat her. Etter tre dager i hovedstaden var det videre med tog i halvannet 
døgn før vi nådde Beijing. Et lite tips her, to dager i Beijing er litt stress og alt for lite tid, men fikk med meg 
de fleste hovedattraksjonene inkl. muren, dog eksklusiv den olympiske by. 

Etter togturen var det en liten uke i Norge før flyet gikk til Kypros og Agia Napa med Lasse, en god 
barndomskamerat. Er vel ingen hemmelighet at denne ferieturen ble totalt forskjellig fra den forrige. Til tross 
for full utnyttelse av partystedet og alle dets gleder, fikk vi også sett litt i områdene rundt og fikk også 
plukket noen utrolig gode og saftige appelsiner ute i periferien.  

Begynte jo på swing for 2,5 år siden, og i år har det i tillegg stått salsa og bachata på dansemenyen. Et par 
swinghelgeturer til Mandal og Grimstad, samt bryggedans i Kristiansand har giret opp danselysten. Forrige uke 
var det swingjuleball og denne helga er det salsajuleball!   

Jobber fremdeles i PwC i Kristiansand, men har byttet fra revisjonsavdelingen over til rådgivningsavdelingen. 
Der skal jeg hovedsakelig jobbe med  datavarehusløsning for å 
bedre styring og kontroll i bedriftene, samt budsjettering og 
simulering. Sosiale jobbarrangement i år har bl.a. vært en 
familietur til Hovden der jeg fikk prøvd ut snowboard for første 
gang, og en liten helgetur til Hirtshals.   

Julen skal jeg som tidligere år feire hos broderen i Sandefjord 
med familien, noe jeg ser fram til! Nyttårsaften er 
i år planlagt i det store Utlandet, og denne gangen 
blir det Edinburgh. Ønsker ia en riktig så god og 
fredelig jul og et fantastisk godt nytt år! 

 

Mange store juleklemmer fra Magne 



En billedlig oppsummering av 2009  
Agia Napa med dromedar-

riding, båttur på Napa 
Queen, appelsinplukking, 

jenter og fest  

Telttur og Prekestolen 

Kinesis
ke m

ur 
Den forbudte by 

Ger Camp 

Den røde plass i 

Moskva 

Livet på tog
et 

Hesteriding i 
Mongolia 

Livet på toget 

Bryggedans 

Skitur til Voss 

Nyttårsfest 

Swingjuleball 

Swingjuleball 
Påsken på 

Blefjell 

Skitur    til Drivnesheia 

Snowboard på  
Hovden 

Julie og Jonas på Strutåsen 

Uformelt PwC

-julebord 

Cowboyfest 

PwC Sommerfest 

Kajakktur på Oggevatn 

Beach-Quart 

 Utdrikningslag,     sol    og     sommer-        aktiviteter 

Understells-bytte 


