!
En dag åkte vi till Pompei. Frågan är om Rom verkligen skulle vinna över
Pompei i sevärdighet. Allt var så välbevarat från 79 e Kr då vulkanen
täckte staden. Målningarna på väggarna, köken fontänerna gatorna med
roliga övergångsställen och den stora arenan, för att inte tala om de två

Så var det återigen dags för jul och julbrev. Tiden går verkligen fort och
med en blick i fotoalbumet kan jag berätta om året som gått.
Julen 2007 firades i sommarstugan med mat, prat, klappar och skratt.
Det är mysigt att fira jul på landet och sedan sova över till dagen efter.
Landet fick nyårsgäster däribland alla barnen P-son. Berth jobbade och
Kate fick fira nyår med en arbetskamrat.
Vecka 6 tillbringade Berth, Kate och Elin i Sälen
tillsammans med familjen Hazard/Osbeck. Härlig
skidåkning i hyfsat väder. På lördagen kördes Elin till
bussen som gick till Åre fylld med kyrkans ungdomar. I
Åre hade alla barnen P-son en rolig kortvecka med
skidåkning och allt annat kul som hör till skidläger.
Termin 5 för Göteborg Gospel drog i gång och med den
en hel del fritidsjobb för Kate. Varje tisdag är det övning
och efter övningen en hel del hemsidejobb. Att jobba
med gospel är kul och ger oftast mer energi än det tar.
Slutkonserten var i konserthuset i slutet på maj och
sedan var det sommarlov till i augusti då vi samlade
ihop oss för Gospel på Götaplatsen. Det var 5:e året i
rad som Göteborg Gospel sjöng på Götaplatsen och
även detta året höll sig regnmolnen på lagom avstånd.
Ryan Air måste testas! Kate bokade in en billig vårresa för sig och maken
till Dublin. Om Ryan Air funkar bra kan man ju testa alla deras
destinationer :) Det var enkelt att flyga om man bara har handbagage och
bokade via internet. Dublin gick snabbt att se och sin vana trogen var det
benen som fick vandra - många mil.
Sommarsemestern är höjdpunkten
på året. Detta året genomförde vi
en dröm som hela familjen gått och
burit på – se ROM, men vi hoppade
över (sedan dö). När Elsie och Sten
hörde talas om resan frågade de
om det inte fanns plats för fler, och
visst gjorde det. Elsie, Sten och
Christian tog flyget ner till Rom
och möttes upp av bilen med Berth,
Kate, Björn, Elin och Krister.
Vi vandrade på Roms gator i tre dagar. Det var tre varma med så
intressanta dagar. Colloseum var en av höjdpunkterna. Resan gick vidare
söderut i två bilar och målet var Terracina, en liten kuststad. Där hade vi
hittat bostad i den gamla stadsdelen från 300fKr. Vi bodde i stadsmuren
som var från 300 eKr tillsammans med andra italienare. Det var som att
flytta sig några hundra år bak i tiden.
Stränderna som vi besökte låg strax utanför. Långa härliga stränder med
varma vågor, helt enkelt underbart! Soldyrkare som vi är allihop, så blev
dagarna på stranden långa. Väl hemma fixades det mat på Restaurang La
Veggia två trappor upp. Sten (och Elsie) som bodde i en liten etta 200
meter från denna restaurang trodde inte att den av P-sons hemlagade
maten var den bästa man kunde hitta i Italien, men så var det.
Efterrätten däremot är svårslagen, vad kan gå upp mot Italiensk glass? Så
många kvällar satt vi på det lilla torget, lyssnade på livemusik och åt var
sin glass tills det blev nästa dag.

amfibieteatrarna. Efter denna dag i 40° värme sa vi: "Se Pompei - sedan
dö". Eller varför inte, "ta en biltur genom Neapel och dö på stört" Vi
undrade om vi levande skulle ta oss ur den fruktansvärda trafiken utan
tillstymmelse till ordning eller regler.
Bilresan
hem gick via
Venedig och
Zell am Zee.
I Zell am
Zee mötte
oss
det
svenska
vädret r eg n , o ch
det följde
sedan med
oss ända
hem.
Elin och Kate
flyttade till landet och fick uppleva några riktigt sköna sommardagar och
låg då mest platt på bryggan. Tindra fick uppleva utelivet och njöt av det.
Några av Kates arbetskamrater kom och hälsade på och fick njuta av
landet då det är som bäst. När sedan Hazard/Osbeck skulle bo där några
dagar fick de upplevs då landet är som sämst. Men med eld i brasan och
lite familjespel blev det ändå en god kortsemester.
Skolan började och så även gospel som denna terminen slog
deltagarrekord, över 300 körmedlemmar. Christian och Björn har hela
terminen slitit hårt med sina studier (ingenjörer är värda sin lön). Elin
har allt slitit hon med, för vill man ha MVG i alla ämnen får man inte
ligga på latsidan.
Elin och Kate upprepade sin underbara höstresa från
förra året, fast destinationen var Madrid (med Ryan
Air) denna gången. De slogs av den vackra
arkitekturen i staden och överraskades av en 2
timmar lång parad då säkert alla madridborna
befann sig i stadens centrum. Här fick de tillbaka
några dagars sommarvärme och avkoppling.
Tom är mannen detta år. Han snubblade in över tröskeln och trollade
bort tösen i huset. Numera går alla Elins sparpengar till tågresor till
Arjeplog - jo du läste rätt, Lappland! Men pojkarna gör vad de kan för
att lura lappkillen till studier på Chalmers. Björn firade ettårsdag
tillsammans med Cathrine (som inte bor så långt borta, bara Hising
Island)
Göteborg Gospel sjöng på det stora kändisbröllopet i staden, då
rikemannen Simonyi gifte sig med svenskan Lisa. Spännande upplevelse
att få passera alla säkerhetskontroller och vara "en av dem" för en stund.
Slutkonserten var efterlängtad av ledningsgruppen som i slutet av
november var ganska trötta. Två julkonserter till, sen... jullov.
Julen firas även i år på landet. Det ska bli den kommande traditionen,
kanske..
Med denna lilla hälsning vill vi då önska er alla en avkopplande och
njutfull julhelg och ett gott nytt år.

