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PROSJEKTER FOR
FREMTIDEN:
• Nytt Solenergi
system.
• Ny Internettforbindelse.
• Ny TV parabollantenne etc.
• Mobiltelefondekning i det
nye huset.
• Reparasjon av
tak.
• Prosjekt
Opprydding
• Reparasjoner og
vedlikehold.
• Mer opprydding.
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F O R A N D R I N G E R

Ingen vet hva fremtiden bringer. En
tidsepoke er over. Etter 5 år som forvaltere av
”Cohn Ranch” flytter Jim og hans kone Karyn til
andre trakter. Jim kommer denne sommeren til
å bli huseier og forvalter av sin egen eiendom
på Yucca Mesa i nabobyen Yucca Valley, mens
Robert og jeg vil ta over som forvaltere av “Cohn
Ranch”. Dette er det både overveldende og
spennende å tenke på. Vi kommer til å yte vårt
aller beste, når vi i samarbeid med familien
Cohn starter arbeidet med å rydde opp og
reparere eiendommen og dens bygninger. Vi har
begge, men spesielt Robert, allerede et godt
samarbeidsforhold med familien Cohn.
Det ser altså nå ut som om våre dager
i den lille hytten er over, når vi etterhvert flytter
over gårdsplassen og inn i hovedhuset. Vi
presterte å forvandle den lille hytten i ødemarken om til et koselig hjem for to. Med en
god del bedre plass, soverom, større kjøkken,
og et kombinert kontor/gjesterom, legger vi ikke
skjul på at vårt “nye” og adskillig romsligere
hjem, kommer til å bli en kjærkommen forandring.

Robert med sveiseapparat.
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Overgangen, eller rettere sagt overtakelsen, skjedde dessverre ikke uten

Vårt fremtidige hjem.
dramatikk. Heldigvis ligger det i sakens natur at
en overgangsperiode kun er akkurat det, - en
overgang, og takket være gode venner har vi
hatt det bra. Dersom det ikke skjer noe uforutsett, eller i strid med planene, vil vi i midten av
august være de eneste fastboende på stedet.
Vi er glade og stolte over den tilliten
som er vist oss av familien Cohn i forbindelse
med valget av nye forvaltere, og med det
daglige tilsynet av eiendommen. Vi vil gjøre vårt
ytterste for vise oss verdige den tilliten og
generøsiteten som er blitt oss til gode takket
være eierne av denne praktfulle eiendommen
omgitt av Joshua Tree Nasjonalpark.
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N O R G E S - B E S Ø K

Reidun (venste) og hennes
kusine Gunhild ved “Barker
Demning”, April 2007.

Min barndomsvenninne
Reidun har besøkt oss flere
ganger tidligere. På grunn av
mine helseproblemer var det
nå blitt 4 år siden sist. Det var
som alltid koselig å se henne
igjen. Robert gledet seg veldig
til endelig å treffe henne igjen.
Hun er nemlig hans private

norsk-lærer. Hun lærer ham
norske ord som jeg absolutt
nekter å lære ham. Et par av
dem er tilogmed skrevet med
steiner i veikanted i Amboy.
På gjensyn til neste gang!
Bilde til høyre: Petroglyfer,
Joshua Tree Nasjonalpark.

