
Kjære venner! 
 
Hvordan går det? Håper alt har vært bra i 2010, og at det blir enda bedre i 2011.  

2010 startet med en flott tur til Edinburgh for å feire nyttår sammen med ei dansevenninne, og vi fikk med oss 
århunderet snøkaos der borte samtidig. Fram til påske var det ikke de helt store tingene som skjedde, ble litt 
turer til Danmark, og hyttetur med jobben til Hovden, der vi traff på 1200 reinsdyr på vidda når vi gikk på ski. 
De var ikke mer enn ca 50-100 meter fra oss på det nærmeste.  

Påsken startet med en god tur med Color Magic til Kiel. Fikk med meg Skjærtorsdag i Strømstad, noe både 
NRK og TV2 også fikk med seg. Senere den dagen traff jeg også Birgitte, som siden da har fylt mye av min 
fritid, og nå til jul blir vi også samboere. Birgitte er ei koselig jente fra Horten, og er akkurat ferdig med 
bachlor i utviklingsstudie. En master planlegges å tas i Australia, så mye tyder på at vi begge to drar der for 
halvannet år til sommeren. Så da blir det trolig tilbake til skolebenken for meg med en master i Business 
Development eller en MBA. 

17. mai helga som startet med Kr.himmelfartsdag, ble viet i Stavanger med en kompis fra Sveits. Kom oss på 
båten til Lysebotn på fredagen, videre til Kjerag-bolten neste dag i knall sol, Preikestolen på søndagen i total 
tåke, og 17. mai feiring på mandagen i Stavanger.  

Fredrik og familien inviterte Birgitte og meg på tur til Danmark for å besøke Lalandia badeland, 
Legoland og Kongeparken. Vi to dro også på en ny danmarkstur for å besøke København i høst, 
hvilket var en koselig tur i en flott by. Ellers rakk vi også et par båtturer også, ingen ordentlig 

sommer uten. 2010 har som tidligere år inneholdt bryllup og tilhørende utdrikningslag 
for et vennepar, og sånt er jo alltid hyggelige begivenheter. 

Den store sommerreisen gikk i år til Indokina, nærmere bestemt 2 ukers organisert 
tur til nord og sør Thailand, samt Bangkok, der jeg også reiste sammen med en kompis. 
Den første uka var til Chiang Mai med vandring gjennom regnskogen, overnatting i små landsbyer 
langt unna sivilisasjonen, bambusflåte gjennom jungelen og kosing med tigere. Siste uka var sørover 

til Khao Sok nasjonalpark, og snorkling på Koh Tau. Videre fortsatte jeg alene gjennom Kambodsja med de 
gamle templene Ankor City ved Siem Reap. Fikk bl.a. sett soloppgangen over Ankor Wat og et overgrodd 
Indiana Jones tempel, men var dessverre syk etter litt ugunstig mat dagen i forveien, så ble ekspress sight 
sing. Videre i Kambodsja var det lokalbuss til Phnom Penh og fikk innsikt i den tragiske røde Khmer tiden fra 
1975-78. Fortsatte med buss til Vietnam med krigsmuseum i Saigon, kokoskaramellfabrikk i Mekong Delta, 
krabbing gjennom Cu Chi tunnellene fra Vietnamkrigen, vandring i fjellene ved Da Lat, slanger i Hanoi og båttur 
til Halong Bay med padling og bading i nydelig varmt og klart vann. Avsluttet månedsturen med et besøk i Hong 
Kong, og en snarvisitt innom Macau, sistnevnte en koselig portugisisk kolonistat rett ved Hong Kong.  

Fikk tatt med Birgitte på Preikestolrock og lært ho litt swing, så nå har vi blitt riktig så flinke begge to, og 
går regelmessig på swing-dans hver mandag. Blitt et par andre dansetreff også, både i Grimstad, Mandal og 
Kristiansand. Salsa holder jeg også på med fremdeles, men merker at det er mye å huske på med alle de ulike 
dansene, og mye går i glemmeboka. Ellers for å holde meg i form, har det blitt en del løping rundt i skogen, og 
fikk med meg ett halvmaraton gjennom Vestheiene på flotte skogstier, og fullførte på 1:49:21, noe jeg er godt 
fornøyd med. 

Jobber fremdeles i PwC i Kristiansand i rådgivningsavdelingen, 
og har jobbet med et spennende investeringsprosjekt gjennom 
våren, ellers er det lite nytt på denne fronten. 

Julen blir å feire i Sandefjord med nærmeste familie, noe 
jeg ser fram til! Nyttårsaften blir til en 
forandring trolig feiret hjemme i Norge, men 
hva som skjer er enda et usikkert spørsmål. 
Ønsker dere en riktig så god og fredelig jul og 
et fantastisk godt nytt år!  
 
Mange store julehilsner fra Magne og Birgitte 




