Hei og god jul!
Juleforberedelsene i år er i sterk kontrast til de vi hadde for et år
tilbake. Da var førjulstida tilbrakt på bilferie rundt i New Zealand,
inkludert en forlovelse mitt i hjertet av Abel Tasman National Park. I år er eksotiske ferier byttet ut
med bleieskift og fôring, da vi var så heldige å bli foreldre til lille Philip den 13. november i år.
New Zealand har mye fine opplevelser å by på, og gjerne et land vi kunne tenke oss å dra tilbake til, da
helst til Nordøya, da denne er mer ulik Norge, og i våre øyne mer eksotisk. 2013 har ikke vært like mye
preget av reiser og ferier som tidligere år, men vi har nå kommet oss en liten tur til Gdansk med jobben
til Magne i juni. Gdansk opplevde vi som en koselig gammel by med mye flott arkitektur og trivelige
restauranter. I tillegg fikk Magne en tur til Stockholm, det også i forbindelse med jobben, da PwC hadde
bestemt seg for å ha fellestur for alle 1500 ansatte til Sverige. Turen var som jobbturer skal
være, med underholdning, priser, teambuilding i tillegg til mengder med god mat og drikke.
Av kortere turer kan det nevnes dansetreff i Kristiansand, dog eneste dansinga vi har vært
på i år, men håper å ta opp dansen en gang i fremtiden. Det har også vært noen harryturer til
Sverige, både på skjærtorsdag for Magne sin del, og et par rundturer med el-bilen. PwC tok
også Magne med på en liten tur til Fuglehuk med resten av Granskingsavdelingen, en svært
minneverdig og flott tur. Holmenkollstafetten sto også på årets program, hvor Magne bidro
sterkt med to etapper for to ulike PwC-lag. Andre lyspunkter i hverdagene har stort sett vært
preget av bursdagsfeiringer, turer i skog og mark og koselige besøk med familie og venner.
Noen kulturinnslag kan også nevnes, herunder Josh Groban konsert, Stavernfestivalen og
show med Ivo DaCapo.
2013 har på mange måter vært et lite vendepunkt i livene våre, og det typiske «A4» livet har begynt å
gjøre inntog i hverdagene. Istedenfor lange flyturer har det nå vært noen hytteturer i helgene til
familiehytta på Blefjell, og med den nye El-bilen vår, så er det akkurat passe avstand når man legger inn
en lite ladepause på Kongsberg. Båten har også vært på vannet i år, og vi har hatt noen koselige turer
med denne. Hus og hage krever sitt, i motsetning til hva en liten leilighet trengte av vedlikehold. For
Birgitte sin del er det nå helt slutt på studietilværelsen.
Magne trives godt som granskingsanalytiker ved PwC kontoret i Tønsberg, en stilling som inneholder
mye spennende kunder og varierte oppdrag. Birgitte endte opp med vikarstilling på Postkontoret på
Nanset i Larvik fram til sommeren når postkontoret ble lagt ned, og deretter vikarstilling på
Postkontoret i Tønsberg fram til permisjonstida startet i oktober. Siden det snart ikke er flere
postkontorer å jobbe ved, for vi håpe Birgitte finner en spennende og relevant jobb i 2014.
I juli flyttet vi inn nyinnkjøp hus i Hunsrødkroken 10 i Sandefjord (rett ved Fokserød og Torp
Flyplass). Det er et koselig lite hus over tre plan fra 1985. Det var ikke mye oppussing som trengtes, men
både soverommet vårt og barnerommet er malt i nye farger på både vegger og tak. Kjellerstua hadde
også behov for oppussing, noe vi er i gang med, og vi fikk avrettet gulvet denne uka, så da er det bare
resten igjen.
13. november kl 13:49 ble Philip Kjettorp Knoph
håndplukket ut i den store verdenen, 12 dager før termin.
Han veide 3 430 gram, og målte 49 cm i lengde. Så lenge
pappaen er i nærheten, så sover og koser han seg
mye mellom bleieskift og mating.
Julen i år skal feires i Horten med foreldrene
og broren til Birgitte, så det blir hyggelig.
Vi ønsker dere en riktig så trivelig jul, og ett
fantastisk godt nytt år i 2014, og takker for alle hyggelige
stunder i 2013.
Juleklemmer fra Birgitte, Magne og Philip

