
var et tynt lag is på overflaten 

nærmest land. Vi må nok 

vente litt inntil vi kan stå på 

skøyter. Uansett er dette et 

interessant prosjekt, for ikke å 

nevne forandringen i land-

skapet. 

 Vi har fremdeles en 

krevende jobb å se frem til  før 

brønnen muligens kan gjøre 

nytte for seg, og ikke minst   

en masse annet  å gjøre ferdig 

først.  

 Det å bo her på 

denne flotte eiendommen er 

ikke bare rolig og fredelig, men 

medfører dessuten at vil aldri 

har fritidsproblemer. 

 Kanskje jeg en dag 

kan parkere Vikingskipet mitt 

like ved huset . 
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 November 2007 

endte med en skikkelig regn-

dag. I ørkenen er regndråper 

og spesielt -byger særlig 

velkommen. Forrige gang det 

regnet så mye som dette var 

for over 3 år siden, så          

30. November 2007 var natur-

lig nok en merkedag for oss   

ørkenrotter. 

 Regnværet ga oss 

nok vann til for aller første 

gang å resultere i det vi nå 

kaller “Swan Lake” (Svane-

sjøen), oppkalt etter vår gode 

venn Steve Swan, som var den 

som kom på den idéen å 

bygge en demning.  Demning-

en er ikke ferdig enda, men 

resultatet etter regnværet 

tyder på at alt arbeidet som 

Robert og flere av våre venner 

har hatt, har vært en suksess. 

Idéen bak demningen er selv-

følgelig å demme opp og 

samle vann. Beliggenheten er 

valgt med tanke på å dra nytte 

av det naturlige terrenget like 

ved der hvor brønnen er. Vi 

håper og tror at demningen vil 

hjelpe til med å samle vann, og 

drenere dette ned i grunnvanns-

reservoiret under brønnen.  

 Hvis vi er heldige så 

får vi forhåpentlg noen flere 

regnskyll med nedbør nok til å 

gi oss en liten dam vi kan 

plaske rundt i når varmen setter 

inn for fullt om noen få 

måneder. 

 Disse  bildene ble tatt, 

klokken 8 om morgenen og det 

 En av mine favoritt-

dager er en kald og klar 

vinterdag. Ja, jeg er klar over 

at jeg bor i ørkenen hvor det til 

tider er utrolig varmt, men 

ørkenområder bringer også 

svært kalde dager. Den eneste 

dagen som er bedre en 

ovenfor nevnte, er en dag det 

snør. Det er virkelig en dag  

 Mens Robert fore- 

trekker en varm sommernatt i 

ørkenen, spesielt en natt med 

fullmåne, så velger jeg en kald 

vintermorgen og –dag  

  

 Jeg avslutter her med 

å sende dere alle de beste 

ønsker for julen og det nye 

året . 

S v a n e s j ø e n  

FREMTIDIGE OG FREMTIDIGE OG FREMTIDIGE OG FREMTIDIGE OG 

PPPPÅGÅENDE ÅGÅENDE ÅGÅENDE ÅGÅENDE 

PROSJEKTERPROSJEKTERPROSJEKTERPROSJEKTER::::    

• Opprdding og ma-

ling fortsetter. 

• Ny Internett for-

bindelse. 

j u l e s t e m n i n g  
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Godt Nytt År!  

 

da humøret er på topp.  

 Jeg husker en dag for 

flere år siden, da jeg hentet min 

mor etter jobben. Jeg var tidlig 

ute, parkerte bilen og gikk inn 

for å mote henne. Hun så opp 

da jeg kom inn, og sa: “Det må 

snø ute siden du smiler fra øre 

til øre. Ingen kjenner en som  

ens mor gjør. 


