
Då var det åter 
dax för jul och 
julbrev. Jo det går 
fort, ett år. Jul på 
landet är en 
stående tradition 
och vartannat år är 
vi många. 2013 var 
ett sådant år. 
Stugan blir full 
med mysig 
gemenskap.  
 
 
 
Eftersom resa till USA stod på schemat så 
reste inte Elin till Arjeplog på annandagen 
som hon brukar utan Tom kom ner lagom till 
avfärden till Köpenhamn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Jul & 
Gott Nytt År 



Hela tjocka släkten åkte bil till Köpenhamn 
för att därifrån ta sig till Paris och sedan till 
olika mellanlandningsflygplatser i USA för 
att slutligen samlas igen i Orlando.  

 

Orlando i sig var kanske inte så mycket att 
se men det var kul att besöka Universal 
studios och Disneyworld. Ishockey i Tampa 
var också en upplevelse med flera svenskar i 
lagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi bodde i två jättevillor i Cape Coral och 
gjorde utflykter därifrån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blev stränder på Sanibel och Fort Myers, 
alligatorsafari i Everglades och även en 
endagsresa till Miami.  
Att fira nyår i USA var en rolig upplevelse. 
Hela befolkningen gick till hamnen i Cape 
Coral, räknade ner och tittade på bollen 
som föll och det mäktiga fyrverkeriet. Alla 
hälsade på alla och önskade gott nytt år. 
 
 
 
I januari fick Kates trasiga knä sig en insides 
titt och mådde riktigt bra efter det.  

Elin och Toms lägenhet som köptes i 
oktober renoverades från grunden i tre 
månader och var inflyttningsklar i början av 
februari.  
 

 
Den blev riktigt fin och hyrdes ut till mitten 
av sommaren då de skulle gifta sig och flytta 
in själva.  
 



I juni föddes första 
barnbarnet, Alva. 
Fem veckor för 
tidigt föddes hon 
och de stolta 
föräldrarna Björn 
och Cathrine fick 
stanna kvar på 
sjukhuset ett par 
veckor tills tösen 
var stark nog för 
hemfärd. Nu är hon en go liten tjej som 
växer så det knakar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 2 augusti var sommarens 
(efterlängtade) bröllop, det tredje och sista i 
barnaskaran. Elin och Tom gifte sig i 
Fässbergs kyrka och hade en rolig fest i 
pingstkyrkan i Västra Frölunda. Det är 
mycket förberedelser och det mesta av 
sommaren förbereddes tal med mera inför 
den stora dagen.  
 
 

När augusti var slut var det äntligen 
semester! Det blev en resa till Sardinien på 
nästan tre veckor. Första delen av semestern 
hade vi 
trevligt 
sällskap av 
Mats och 
Lise-Lotte och 
resterande 
resan åkte vi 
runt ön.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken ö!!  Branta alpklippor mötte 
kristallklart grönt vatten och i mötet fanns 
stränder i olika smaker. 30° i luften och 26° i 
vattnet gjorde att man inte längtade hem 
alls.  

Maten var viktökande god och glassen som 
en dröm. Visst var det en säljande mening?! 
Men rekommendationerna från oss är stora.  
 



Man hinner knappt landa på svensk mark 
förrän man kastas in i verkligheten. Sista 
oktober upphörde Kates uppdrag på Tieto 
och de två kvarvarande macmupparna 
lämnades åt sitt öde med upp över öronen 
att göra. Kate som då skulle fortsätta sin 
tjänst hos Experis som ambulerande konsult 
blev funnen av en trevlig rekryteringskille 
vilket ledde till helt annan anställning på det 
lilla bolaget Nordic Port. Har då äntligen 
konsultlivet fått sin ände?! 
 

Den 9 september hittade Björn och Cathrine 
en trea på tredje våningen rätt över gården 
mot Elin och Tom. De vann budgivningen till 
allas glädje. Inte så mycket att göra i den, 
tyckte vi då när alla möbler var på plats, men 
sanningen var en annan när den var tom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köket revs ut, väggarna blev slipade, 
spacklade och målade i alla rum. När julen 
kommer är nog allt klart utom köket, så 
Björn får flytta hem till sitt barnrum med hela 
sin lilla familj. Möblerna ska nog få flytta in i 
nya lägenheten förstås.  
 
 
 
 
 
Vi firade vår första alternativa jul, den 15 
december, med litet julbord roligt umgänge 
och en del paket. Julgranen blev fint pyntad 
tidigt. 
 
Julen blir tunn detta året. Christian och 
Jacce firar jul i Arvidsjaur, Elin och Tom i 
Arjeplog och 
Björn och 
Cathrine i 
Torslanda. 
Kanske är 
Berth med 
några timmar 
på landet om 
båten släpper 
honom.  
 
Men nästa jul... 
 
 


