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Andre julebrev på to år!!!
Vi liker fortsatt å tro at vi ikke er helt A4mennesker – og at vi fortsatt kan overraske – men
nå har det jo blitt en vane å sende julebrev så dere
er neppe overrasket når dere nå mottar JULEBREV NR TO PÅ TO ÅR!!
(Svaksynte bør gå til nettutgaven :-)
Inspirasjonen er som i fjor en bunke med julekort
og julebrev fra flere av dere – et stikk av dårlig
samvittighet over alle vi ikke har truffet det siste
året og takknemlighet over alle vi har fått være
sammen med ved forskjellige anledninger.
I tillegg gleder vi oss til alle julekortene vi forventer i år :-)
Dessuten har vi hatt et opplevelsesrikt år som vi
gjerne deler med dere

Per feirer 60-årsdagen i toppen
av masta.

Ella og Mio

Slik feires julen - familiebegivenheter
Julaften feires på Bønsnes med barn, barnebarn og barns svigerforeldre. Ingfrid kommer også, men dessverre uten Erling i år da
han har fullt program i Oslo.
Nyttårsaften reiser vi på fjellet og feirer nyåret sammen med Egil
(fetter) og Ellen. De har vi de siste fire årene hatt utrolig mange
fine skjærgårdsturer med, og for tredje året på rad feiret nyttårsaften med etter ca 25 år med badstugjengen — ja vi er noen skikkelige vanemennesker som er vanskelige å vende...
2010
Dette året er det ikke kommet flere barnebarn, men Per er svært
fornøyd med de 7 som allerede har tatt plass i familien. 5 av de
kommer allerede til oss til helga—fordi foreldrene skal ut å feste..
Noah ble døpt i januar og Vilde og Izabella har begynt på skolen.
På Ringkollen med Henrik og Vilde

Pia har tatt helsesøsterutdanning, Diana har tatt lappen og ingen
har mistet den....

En liten oppsummering på familiefronten

Izabella lærer kartplotter

Dugnad på Bønsnes
Det er fortsatt omveiene,
forsinkelsene og
sidesporene
som beriker ens liv



Geir og Aina (begge lærere på Ila skole) – Ella (2005) og Mio (2007)



Håvard og Pia (tannlege i Hønefoss og helsesøster i Hole fra nyttår) –
Henrik (2002) – Vilde (2004) – Aksel (2008)



Sølve og Diana (Personlig trener på treningssenter og hudterapeut) –
Izabella (2004) og Noah (2009)

Vårt store prosjekt er i rute
ADHD-team er klare...
Vårt store prosjekt — seile jorda rundt står fortsatt ved lag — og er
rykket betraktelig nærmere.
I skrivende stund er det ca 500 dager til avreisen skjer —enten fra
Aker brygge eller fra hjemmehavnen i Melsomvik.
Seillivet har fortsatt også i 2010—allerede 27 mars ble Oda satt på
vannet og sammen med Carl Erik—seilte vi til Skagen… i sommer
har vi vært i Skotland. Vi lærer hele tiden, men har ennå ikke vært i
noen kritiske situasjoner, selv om vi seilte fra Danmark til Norge i
liten kuling uten å kunne bruke motor på hele veien.. Frivillig har vi
gått ut i sterk kuling (18 sekundmeter) bare for treningens skyld.
Båt og mannskap funker godt sammen. Per har dette året tatt radioamatørlisens slik at vi lovlig kan bruke kortbølgeradio under
fjerne himmelstrøk.

På vei over Nordsjøen

Vi har investert i hardvindseil, men får ikke montert dem før til
våren. Det er også en rekke andre utbedringer som står før tur—før
vi er sjøklare for den virkelig lange turen.

Reiserute — versjon 1.0

Dagligliv — familieliv

Koselig sommerbesøk fra
familien Hval

Fra fetter og kusinetreffet
på Bønsnes i juni.
På menyen stod duer..

Arbeidsliv
Et hektisk år på mange måter. IT-avdelingen har landet to store prosjekter på jobben ved at alle
kommunens servere er flyttet til nytt serverrom—noe som ikke kan gjøres av Pilen flyttebyrå... I
tillegg har vi fått fiber rundt om til alle kommunens lokasjoner, samt kunnet tilby fiber til kommunes
næringsliv og etter hvert til private i tettbygde områder. Dette har medført superhastighet i nettverket og mot internett, samt mye mer stabilitet og mindre nattevåk....
1. november klarte vi det igjen—nemlig å få topplassering i Difis (Direktoratet for forvaltning og
IKT) kvalitetskonkurranse for offentlige nettsider for sjette år på rad — det er vi alene om i Norge.

Gammel mann er blitt 60...

På si stesi den..

Evigung kvinne er fortsatt like ung, et år mer erfaren, mye bedre til å
håndtere båt og navigasjon og minst like god til å gjøre alt det som er
nødvendig (og mer til) - til enhver tid. Merker overhode ikke noe til sin
egen alder, men derimot....

Elisabeth og Per
Bønsnesveien 374
3530 Røyse
Telefon: 32 13 55 29
E mobil 922 02 152 - 32 16 11 23 (A)
P mobil 922 02 172 - 32 16 12 01 (A)
E’s epost: snurpe@online.no
P’s epost: per@mandt.no

fylte Per 60 — en dag han la til Carribien…. Når vi kom hjem ble vi bedt
på surpriseparty til en god venn — et surpriseparty som viste seg å være
for Per…. Snakk om at han ble overrasket da fiskegjengen fra Stryn med
fler dukket opp….. Tusen takk til Maria og Carl Erik, Jahn og Merete!
På jobben ble han feiret med gåstol og resept på Viagra og inkontinensutstyr.

VHF: LK7969
SSB: LA5RSA

Ungene ventet lenge på å bli bedt i 60 årslag, men tok til slutt saken i egne
hender…

www.mandt.as

Vi ble bedt på en 7 retters gourmetmiddag med full vinpakke på Plah i
Oslo og pubrunde på Lorry etterpå.
Et fantastisk hyggelig måltid og en
super 60-årspresang til en som har
alt, bortsett fra det dyreste utstyret til
seilbåten :-)

Som en av de første som krysset Skagerak i år kom vi på
riksdekkende NRK-TV og radio.

Andre sysler
Også i år begynte duejakte 21. august og Per
tok ut seniluka si bare for å jakte—resultatet
var bare halvparten av det vi felte i fjor, men
vi har fortsatt fasjonable duebryst i fryseren…
Det tradisjonelle sjøørretfisket i Stryn ble
droppet i år til fordel for seiling og duejakt.
Rekorden på 7,2 kg står fortsatt ved lag—og
hvis noen av de andre slår den— begynner
Per å fluefiske igjen… I mai og juni har vi
feiret både 50 årsdag og bryllup på sjøen (Egil
og Ellen).
Vi har også fått dykket litt i år—og gjort store
krabbefangster, særlig i garn. Sølve var med å
dykket etter krabber en gang i sommer sammen med Izabella og Ole Håkon var med på
seiling, krabbefiske og sjøfugljakt en fantastisk helg i oktober.
Arrangert krabbelag og julefest hjemme for
jobben (18 stk)
Per er med i badstuklubb som møtes den siste
fredagen i mnd på 28.året.
Begge er vi med i felles gourmetklubb med

gode venner, mens Elisabeth selvfølgelig
har sin ”syklubb”.
Når båten var trygt på land pusset vi opp
campinghytte og byttet tak, vinduer mv
— samt pusset opp badet og sørget for
ny vannforsyning i hus nr. to. På nyåret
setter vi i gang med å dele av garasjen
slik at vi kan stable vekk inventar mens
vi leier bort huset.
Av årsaker som framgår over har det
blitt lite med utenlandsturer i år, hvis vi
seer bort fra med en 16 dagers tur til
Carribien i år samt seilturer til Skagen
med Carl Erik (sydover) — langs norskekysten med badstu-Sverre og alene til
Skotland. På returen mønstret Finn
Hugo (en venn fra Carribien-turen) på .
Vi har hatt seiltur
med Jahn og Mere- Med ønske
te, og en fantastisk om en god jul
septembertur på
og et godt nytt
svenskekysten med
år til dere alle!
badstugutta.
I tillegg har vi hatt
småturer med barn og barnebarn.

