
med “Claret Cups” som 

knopper seg og er begynt å 

blomstre. Snart vil vi også se 

de store rosa blomstene på 

”Beaver Tail” kaktusen. (Se 

Bilde nederst til høyre). 

 Våren er kjær-

kommen etter den kalde 

vinteren her oppe. Dette er 

årstiden det lite eller intet 

behov for oppvarming, men 

likevel kjølig nok til å være 

behagelig. Takviftene vil snart 

være i full sving. 

HILDE FONDA 
Joshua Tree, California 
Mars 2008 

 Takket være skikke-

lig regn denne vinteren, viser 

ørkenen seg fra sin mest far-

gerike og praktfulle side. 

 Joshua trærene star-

tet blomstringen i februar, og 

Yucca-plantene har sprunget 

ut med noen fantastisk store 

blomster. I de nesten 8 årene 

jeg har bodd her i Joshua Tree 

kan jeg ikke huske slike kjem-

pestore blomster på Yucca-

plantene. (Se midterste foto). 

 Markblomstene, til 

og med her oppe nesten 1200 meter over havet, er over alt. 

Det virker som om ørkenen har 

kommet ut av tørke– og vinter-

dvalen i en eksplosjon av 

blomster i alle farger. Gule, lilla, 

kremfargede, hvite, rosa, korte, 

lange, store, små, bittesmå, 

enkeltvis, i klynger, og som 

tepper; markblomstene er umu-

lig å unngå denne våren. 

Kaktusen er like rundt hjørnet, 

 Enhver “ranch” har 

dyr, og Cohn Ranch er intet 

unntak. Tradisjonen her har 

vært katter og hunder, store 

og små, husdyr og ville dyr. Vi 

har fremdeles hunder og 

katter her oppe. 

 Clifford den store 

røde hunden (fra Barne TV) var 

stanset like etterpå og han døde på 

dyrehospitalet. Han ble hentet hjem 

til ranchen samme dag, og ble be-

gravet her. Tilstede var Harie, Alex, 

Nichelle, Robert og Hilde. 

 

 Cliffords lidelse er over, og 

han vil aldri mer forlate Cohn Ranch. 

Alex, med hjelp av Nichelle, laget 

Cliffords gravsten. 

V Å R E N  E R  H E R  

PÅGÅENDE OG FREM-PÅGÅENDE OG FREM-PÅGÅENDE OG FREM-PÅGÅENDE OG FREM-

TIDIGE PROSJEKTER:TIDIGE PROSJEKTER:TIDIGE PROSJEKTER:TIDIGE PROSJEKTER:    

• Innflytting. 

• Opprydding rundt 

det lille huset et-

ter prosjekt nytt 

tak. 

• Bortkjøring og 

trygg fjerning av 

giftig avfall. 
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Ranch hunden med stor H. Clif-

ford ble født her, og inntil han 

nylig  ble syk og måtte til dyr-

legen, var han aldri borte fra 

dette stedet. Det viste seg at 

Clifford hadde kreft, og 28. 

februar 2008 ble han operert for 

å fjerne en stor svulst på bak-

beinet. Operasjonen var vel-

lykket, men Cliffords hjerte  

 


