Hei og god jul fra Australia!
Med en liten julehilsen fra Adelaide i Australia så håper vi alt har vært bra i
2011, og med ønske om et enda bedre år i 2012.
Vi rakk å få reist litt før vi dro til Australia i sommer. Først var Birgitte på
jentetur til Eritrea og Kairo, og rakk og komme seg ut av landet kun timer før opprørene startet der sist januar. I
April dro Birgitte på ny jentetur, denne gangen til Dublin for å gå på Westlife-konsert. I mai dro Magne på tur til
København med jobben. Alle tre turene var vellykket og minneverdig.
Foruten reising har Birgitte vært engasjert i et prosjekt med navn ”Nattergalen”, der ho har vært mentor for en
12 år gammel gutt fra Etiopia. Magne har på sin side vært opptatt med arrangering av Koz i Kod, et årlig swingdansetreff som har startet opp i Kristiansand. Ellers har første halvår vært preget av flere 30 års lag, inkl. Magne
sitt, og et bryllup og utdrikningslag for Birgitte sin del.
I begynnelsen av juli gikk reisen til Adelaide, en 40 timers lang reise. Her var det å starte rett på
velkomst ukene og skoleprogram i to uker før undervisningen startet for fult i slutten av juli. Birgitte
begynte ved University of South Australia på Master of International Studies, mens Magne går på
University of Adelaide og tar Master of International Business. Studieformen er veldig annerledes her i
forhold til Norge, og mer fokusert på oppgaver og innleveringer, samt praktisk bruk av teorier, i
motsetning til i Norge hvor det er mer fokus på eksamen og utvikling av teorier og mindre på praktisk
bruk. Så generelt syns vi undervisningsopplegget her er bedre, men også mer arbeidskrevende.
Det har heldigvis ikke bare blitt skole for oss, vi har også hatt mulighet til å reise litt mens vi har vært
her. Vi var på en vintur til Barossa Valley hvor vi besøkte fire vingårder, bl.a. Jacobs Creek og Richmond
Grove. I ”vår-ferien” (dvs. slutten av september), så ble det biltur på 4300 km til Alice Spring med et
par venner for å se Uluru, Kata Tjunta og Kings Canyon, og tilbake til Adelaide via The Painted Dessert
og Oodnadatta Track, så da fikk vi opplevd den Australske Outback. Det beste fra den turen var nok helt klart
Kings Canyon, men veldig gøy å se de andre plassene også. Et par helger senere var det tur til Kengaroo Island, en
øy på størrelse med Kypros som er spesielt kjent for dyreliv og fin natur, med andre ord en veldig flott tur. Første
helga i desember kom Magne seg også til Port Lincoln på Sea-food-safari hvor han bl.a. svømte med meter lange
tunfisk, og fikk vært på en skikkelig kjøretur rundt i nationalparken og sanddynene.
Det er litt uvant å komme i julestemning her med mellom 20 og 35 grader i lufta, samt sol og fint vær. Merket
det spesielt godt under en utrolig gjennomført juleparade med julemusikk, shors og t-skjorte. Av andre spesielle
parader her, så var det en Zoombie-walk hvor folk kledde seg ut som zoombier og stabbet gjennom gatene, så kan
helt klart si at det skjer mer her i byen enn hva vi er vant med hjemmefra. Adelaide som by er en koselig
konsentrert by med en sentral gågate med mye butikker og liv, det er også et par tre restaurantområder, stranda
er bare en liten trikkereise hjemmefra og ellers er det et utrolig stort marked med all verdens frukt, grønnsaker,
kjøtt, fisk og ost (inkl. brunost), og som vi kommer til å savne i Norge. Generelt sett så er vel egentlig matutvalget
bedre her, selvom det er litt savn av norsk mat innimellom.
Om dere skulle finne på å dra til denne kanten av jorda, så hadde det vært hyggelig med besøk, foreløpig er det
kun foreldrene til Birgitte som har sagt at de kommer, men alltid koselig med besøk.
Denne helga har vi også vært på juletrefest, for første gang på mange år, det var arrangert for alle skandinaviere og var en veldig interessant opplevelse hvor det hjalp med noen glass vin ved siden av mye god julemat.
Julen blir å feire i Cairns i år, en liten by på nord-øst kysten av
Australia, ikke mer enn 2120 km i luftlinje fra Adelaide. Der blir det
også feiring av nyttår og kjøp av bil til bruk i resten av sommerferien
våres som da blir å reise sørover og tilbake til Adelaide, med en
svipptur innom Tasmania. Ønsker dere en riktig så god og fredelig jul
og et fantastisk godt nytt år!
Mange store juleklemmer fra Birgitte og Magne
PS: Litt mer utfylende beskrivelse av vårt opphold kan leses på vår
blogg: http://magneogbirgitte.blogspot.com, og flere bilder finner dere
på Facebook :-) Fram til mars er vi adresseløse, men kan nåes som følgende:
mobil:
e-mail:
skype:
viber:
Magne:
+61 414 418 993 magne@makh.no
makh81
+4797082022
Birgitte: +61 406 003 993 birgitte_fevang@hotmail.com kjettorpfevang +4793012660

