Heisann og god jul fra Australia!
Det har nå gått 1,5 år siden vi kom til Australia, en tid som har vært fullstappet
med opplevelser og inntrykk. Vi håper dere også har hatt et begivenhetsrikt år i
2012, med store ønsker om et flott 2013.
2012 startet for oss i Cairns med sprakende fyrverkeri etter et godt grillmåltid i parken. Derifra gikk turen
sørover via Fraser Island, Brisbane og Gold Coast før vi nådde Sydney for Australia Day. Vi er vel begge enige om
at vi aldri har sett så imponerende fyrverkeri som over Darling Harbour denne kvelden. Vi kjørte videre innom
Canberra før de Viktorianske alpene førte oss ned til sørkysten og Melbourne hvor vi besøkte fetteren til Birgitte
og hans kone. En liten svipptur til Tasmania var neste steg, og var helt klart verdt turen med tanke på flott natur,
hvite strender og koselige byer. Når vi kom tilbake til Adelaide hadde bilen vår tilbakelagt 8730 km, og i tillegg til
leiebilen på Tasmania så ble det 10 120 km biltur denne sommeren.
Tilbake i Adeialide ble det fort litt stressfult da vi hadde beregnet en uke feil ifht. skolestart, og i tillegg måtte
vi finne nytt sted å bo. Vi endte opp i Semaphore, et lite samfunn en liten halvtime med tog nord-vest for Adelaide
sentrum, og 900 meter fra stranda gjennom en utrolig trivelig gate med restauranter, butikker og det som hører
med. Angrer ikke på denne boplassen, til tross for lengre reisevei.
Påsken var fri fra universitetet og vi benyttet sjansen til å se dra på en kort biltur (1200 km) til The
Great Ocean Road som ligger mellom Adelaide og Melbourne. Påskehelga var trolig den dummeste tiden
å dra på denne turen, da det var stappfullt overalt, inkl. ved de 12 apostlene. Vi ble også tvunget til å
overnatte i bilen to netter, en natt grunnet heftig vind som trolig hadde endt med å blåse både oss og
teltet til havs, og en natt grunnet mangel av campingplass. Heldigvis våknet vi opp før
kontrollmyndighetene var på plass, siden det var ulovlig å sove i bilen.
I vinterferien vår var det å pakke bilen på nytt og sette kursen vestover over Nullarbor Plain (flatt område som
det tar et par dager og kjøre gjennom) og mot Perth og Sør-Vest kysten av Australia. Perth i seg selv var en flott
by, men vi var likevel mer imponert av naturen rundt, som f.eks. de gigantiske karri trærne lengre sør, Pinnacle
Desert, samt en fantastisk flott hvit strand med kenguruer utenfor Esperance. Vi fikk tilbakelagt 7560 km på
denne turen, deriblant kjørt to ganger over Australias lengste snorrette veistrekning på 146,6 km.
Tur til Flinders Ranges var den siste campingturen vår med bilen på kun 960 km, og innebar en flott
gå tur i fantastiske naturformasjoner. Så for de 22400km vi har kjørt med bilen vår siste 11
månedene, så er det kun snaue 4000 km i Adelaide-området.
I oktober fikk vi hyggelig besøk av våre foreldre et par ukers tid, så fikk vist dem Adelaide og
omegn, samtidig som foreldrene til Birgitte fikk seg en tur til Sydney, mens Magnes mor fikk opplevd
Melbourne og the Great Ocean Road. I slutten av november hadde Magne en hyggelig tur til Sydney og møtte et
vennepar fra Kristiansand som var på ferie.
På universitetet går det også bra, Magne ble ferdig med siste eksamen i midten av november, mens Birgitte er
snart ferdig med masteroppgaven med sammenligning av integrering og innvandrere mellom Australia og Norge. Det
har vært en svært lærerik tid for oss her som har gitt oss både faglig kunnskap og erfaringer vi kan dra god nytte
av videre i livet.
På den sosiale siden, så har vi vært medlemmer av en fotoklubb på Adelaide Uni, hvor vi har fått litt påfyll av
fotokunnskaper med likesinnede. Det har også vært noen flotte gåturer med Mountain Club.
Før vi setter kursen hjem til Norge på bittelillejulaften, så skal
vi kose oss 18 dager i New Zealand, noe vi ser veldig fram til!
Tilbake i Norge, så takker vi for mange fine år i Kristiansand og
flytter inn i Fredrik sitt gamle hus i Sandefjord. Magne
fortsetter da i PwC, men tilhører nå granskningsavdelingen på
Tønsbergskontoret. Birgitte fortsetter jobbsøking etter relevant
jobb, og for å unngå arbeidsledighet, så blir det å benyttes
hennes kontakter innen Posten.
Vi ønsker dere en riktig så trivelig jul, og ett
fantastisk godt nytt år i 2013.
Juleklemmer fra Birgitte og Magne :-)
PS: Tidligere julebrev kan leses på www.makh.no

