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Globetrottere på
lynvisitt i Kongsberg

SJELDENT REGISTRERINGSSKILT: Fra venstre: Sven, Kari og Karin Østergaard. Globetrotterne Sven og
Karin bor i lilleputtstaten Andorra, og er på besøk hos Svens svigerinne Kari i Kongsberg.
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– Jeg tror nok dessverre
det blir siste gangen vi
får besøkt Kongsberg.
BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

sier
danske
Sven
Østergaard (74). Sammen med

Det

sin jevnaldrende kone har han
kjørt helt til Kongsberg fra
hjemmet sitt i den vesle republikken Andorra. Lilleputtlandet har 73.000 innbyggere, og
ligger på grensen mellom
Frankrike og Spania. I en Fiat
minibuss ombygd til bobil har
de to reist Europa rundt, vært i
Sahara, Marokko og Mexico. De
har også kjørt på kryss og tvers
i USA, og vært og så langt nord
i Norge som til Nordkapp.

– Jeg er redd helsa nok vil
sette en stopper for flere turer
hit, sier Sven.
Han og kona, som har kjent
hverandre siden de var sju år
gamle, flyttet til Andorra fordi
klimaet passer godt for Svens
helse - og fordi det er svært lav
kriminalitet der.
– Vi har opplevd å bli robbet
to ganger, og en gang ble vi nesten gasset mens vi lå og sov i
bilen, sier Karin Østergaard.
I disse dager er de på lynvisitt
hos Svens bror Povl Østergaard
og svigerinnen Kari Østergaard
i Kongsberg.
– Det er for dyrt å overnatte
på hotell, derfor har vi innredet
bilen med seng, toalett og
mulighet for å varme opp mat,
forteller de to globetrotterne.

Kreative

og hennes kreative evner. Hun
har nemlig fått gitt ut en bok
med akvareller med motiver
fra mange land.
– Det er ikke noe jeg skal
tjene penger på. Alt eventuelt
overskudd skal gå til veldedige
formål, sier Karin.
– Det er utrolig trivelig å få
besøk av disse to. De har vært
her to ganger før, og det er l
ike kjekt hver gang, sier Kari
Østergaard.
Sven er også av den kreative
sorten. Han skriver noveller, og
har også mange historier å fortelle. Blant annet om den gangen da det kom folk fra Rødberg
og Hof helt til Andorra for å
hjelpe ham med å hogge trær.
– Det var ganske imponerende, synes Sven, som skryter
uhemmet av den vakre norske
naturen.

Sven skryter veldig av sin kone

BANKETT: Kristine Hjulstad skal underholde på den store banketten
under verdenskongressen for bibliotekfolk i Oslo onsdag.
FOTO: CATO MARTINSEN

Varmere,
behageligere,
rimeligere, billigst?
Uansett om du søker Norges rimeligste sydentur eller
Tyrkias fineste hotell, så er sjansen stor for at du finner
det hos oss på Bentourreiser.

Når toppene på
verdenskongressen for
bibliotekarer skal ha
bankett i Oslo onsdag,
skjer det til tryllerier
fra Kristine Hjulstad.

Besøk vår hjemmeside www.bentourreiser.no idag!

THOR ØVERLAND
redaksjonen@laagendalsposten.no

Du flyr direkte fra Torp!

IFLA-kongressen samler bibliotekfolk fra hele verden i Oslo
fra søndag til torsdag. Åpningen av verdenskongressen skjer
i Oslo Spektrum med kongen
tilstede.

Bestill online på www.bentourreiser.no
Bestill nå eller
les mer på
www.bentourreiser.no!

Kristine tryller for
bibliotektoppene

Bestill selv på www.bentourreiser.no eller ring vårt
servicekontor i Ånge og la Lina og hennes kolleger
hjelpe deg p å tlf. 0046 771-15 00 15. Vi har åpent
alle dager i uken, hverdager 8-20, lør-søn 10-15.

Luksus til folklige priser!

Garanti er stilt til Svenska Kammerkollegiet.

www.bentourreiser.no

Bankett
Onsdag kveld er det bankett for
«toppene» i Den Gamle Logen i
Oslo. Det er da lagt opp til to
kulturelle innslag. Det blir
musikk ved harpist Ellen Seiersted Bødtker, mens magikeren

Kristine Hjulstad fra Kongsberg
skal trollbinde forsamlingen.
– Dette blir et spennende oppdrag for jeg er blitt invitert til å
holde en forestilling på 20
minutter. Det betyr at jeg kommer til å bruke noe fra Zorronummeret mitt, men vil også
spe på med flere andre nummer. Dermed vil det bli en variert forestilling, som skal
gjennomføres på engelsk, forteller Hjulstad.

VM-trening
Kristine tar forestillingen som
et viktig ledd i treningen foran
magi-VM i Sverige neste år.
Opprinnelig var det meningen
at hun skulle dra til Las Vegas i
høst for å finpusse VM-programmet sitt med amerikanske
eksperter, men den turen er
blitt utsatt.
– Jeg drar til Las Vegas på
vårparten i stedet. Dermed
kommer
gjennomkjøringen
nærmere VM, noe jeg tror vil
være en fordel, sier hun.

