
 
 
 

 
År 2000 började för oss på ett trevligt sätt. Efter mycket planerande och 
ordnande blev det en oförglömlig fest som överlämnade 1999 till 2000. 160 gäster 

hade tackat ja till vår inbjudan och dessa gäster var i en varierande ålder mellan ett 1/2 
år och de dryga åttio. Vi var inte bara familjen Petersson utan en grupp på 7-8 familjer. 
Lite uppträdande och lekar förgyllde kvällen, maten var god och fyrverkerierna av aldrig 
skådat slag. Festen avslutades med en andlig appell.  
Vardagen infann sig ganska snabbt och allt verkade vara som vanligt trots alla hot om 
elektriska och informatoriska katastrofer. Detta år skulle bli ett mycket annorlunda år 
för familjen Petersson. Kate började på en ettårig komvux-utbildning på heltid. Detta 
innebar mycket planering och mycket nytt för barnen. Elin blev hämtad av farmor, 
mormor, (faster) Maria och (morbror) Krister på var sin bestämd dag. Varje måndag 
var det Kate som mötte vid förskolan. Kristian och Björn klarade sig fint själva tills 
familjen var samlad igen omkring klockan 17.00. Mycket i familjens vardagsliv har 
varit präglat av läxläsning och Berth som har varit den store förhöraren har säkert lärt 
sig en del han också.  
På sportlovet följde Björn med en klasskamrat till Sälen, vi andra tillbringade två dagar 
på landet och gjorde en mysig endagstur till Danmark med bad i en för oss ny bassäng. 
Den 19/2 vinkade vi av Ewa, Peter och Tobias på Landvetter för då åkte de till Australien 
för ett halvår och under det halvåret blev det många brev per e-post och även en hel del 
SMS. Tänk att man kan skicka ett meddelande till andra sidan jorden och få svar inom 

tre minuter! Kul men dyrt. 
 

En av de roligare händelserna detta året var att vi startade en ny bönering tillsammans 
med familjerna Brännerud, Hellström och Ritz. Vi har träffats regelbundet och haft Bibel 
och bönestund samt väldigt kul ihop och barnen har verkligen uppskattat dessa tillfällen. 
Det är något som vi tänkte fortsätta med i många år framöver. Vi har även försökt att 
införa regelbundet simmande varje söndag på Åby, roligt för barnen och nyttigt för 
föräldrarna. Med facit i hand så kan man säga att vi lyckades ganska väl 
förutom december månad. 
 
 



Den 16/3 var Berth och Kate på en konsert med Eric Gadd. En del saker förgyller 
livet mer än andra, sedan dess har inte skivan lämnat skivspelaren och vi tog 
tillfället i akt att vara på Liseberg den dagen han hade konsert där också – något vi 

kan rekommendera. 
 
Den 14/4 fyllde (farfar) Bengt år och då överraskade vi honom med att följa med honom 
till Danmark tillsammans med Birgit, Maths och hans familj. Det blev en trevlig 
födelsedag och vi återvände hem till Sverige men lämnade kvar (svär) föräldrarna för en 
helg för sig själva i Danmark. Påskafton firade vi med familjen Forsberg som gjorde ett 
besök i Göteborg. När man har kul går tiden fortare och den påskaftonen försvann i en 
hast.  
 
Björn som spelat piano under hela vårterminen gav oss en fin konsert som 
avslutning. Piano tyckte Björn var kul så han fortsatte spela hela höstterminen 
också, fast vi saknade julkonserten. 
 
Den största höjdpunkten på året var vår resa genom Europa till Franska Rivieran i 
slutet på juni. Till vår stora förvåning och glädje följde Bengt och Birgit med. Krister som 
från början varit med och planerat resan hade som ett av önskemålen att få se 
Neuschwanstein, ett fantastiskt slott i södra Tyskland i vilket han fick gå 
omkring på hemvägen. På vägen ner upptäckte vi vilken fin stad Bern var 
och en del av det vackra Schweiz. Veckan på Rivieran var underbar med 30° i 
skuggan och 25° i vattnet. Vi njöt av sommaren och hann ändå se en hel del. På vägen 
hem fick barnen känna på snön på en av alptopparna i St. Anton i Österrike. Resten av 
sommaren försvann och avkopplingen bestod mest i att kratta och så gräs på landet efter 
grävskopans grymma framfart. 
Elin började ettan i augusti och blev en stor tjej. Björn började i sexan och har pepprad 
från Frankrikeresan börjat plugga franska som B-språk. Kristian har med glädje passerat 
sin mamma i längd och går nu i åttan. Skolstarten för Kate blev lite häftigare 
än väntat. Långa dagar (8.20-16.30) och mycket läxor. Fritiden fulltecknad! 
Höstlovet kom som en efterlängtad paus. Elin skulle få flyga för första gången, 
Björn och Kristian som inte kom ihåg hur det var att flyga, tyckte också att detta skulle 
bli ett spännande äventyr. Resan gick till Arlanda där vi blev hämtade av morbror 
Krister för vidare transport till Uppsala. I Uppsala passade Kate på att hälsa på en 
arbetskamrat medan barnen tillbringade eftermiddagen med Krister. I kvällarna två 
gick vi på långa ungdomsmöten på det beryktade Livets Ord. Detta var en upplevelse och 
vi fann inget fel i den förkunnelsen, bara inlevelse. Efter dessa dagar åkte vi vidare till 
familjen Forsberg i Stockholm. Detta är alltid ett trevligt sammanträffande och det var 
det även denna helgen. Fem kvällar efter avfärden till Uppsala kröp vi åter ner i våra 
egna sängar. 
 
Skolan blev för Kate ännu intensivare än innan vilket innebar att familjen fick vänja sig 
vid hennes ansikte ständigt böjt över skolböcker eller tittande på en dataskärm. Tillslut 
började Elin räkna ner tills den dagen hennes mamma kunde pyssla med henne. Men allt 
brukar ha sitt slut så den 14 dec var Kate klar med studierna och allt pysslande kunde 
börja, och alla julklappar kunde börja inköpas.  
Den barnfria helgen tillbringade Berth och Kate i Århus som var en mysig 
stad i Danmark. Där de bodde på ett mycket fint hotell. Barnarbete i 
kyrkan avslutades med en fest med ett mycket roligt inslag av två stora tomtar. Nu 
återstår vårt traditionella julpyssel med familjerna Carling och Holm och så resten av 
julen förstås…… 
 
Hälsningar 


