
Kära Ljungby SPF:are.                        

Jag önskar er alla några riktigt trevliga och mysiga dagar!! 

 

MIDVINTERNATTENS KÖLD ÄR 

HÅRD…… 

Inte hos oss i alla fall. Rosorna 

och primulan blommar i vår 

trädgård. 1948 var dec. lika varm 

här nere i Småland. Mamma och 

pappa var nämligen i Gunnebo 

för Pappa hade sökt lärartjänst där och på den tiden skulle man visa 

upp sig innan man blev anställd. Mamma ringde till mig (Jag var kvar i 

Överkalix och vi hade massor med snö och riktigt kallt.) Hon 

berättade att rosorna blommade och jag kommer ihåg att jag (8 år 

gammal) undrade om vi skulle flytta till Paradiset. 

………….……….  STJÄRNORNA GNISTRA OCH GLIMMA… 

Tur att TV: n finns så vi kan få se vackra bilder på norrskenet, för jag 

har i alla fall inte sett något sken på himlen i år, trots att man påstår 

att det fenomenet har kunnat ses i hela vårt land. 

…………………. ALLA SOVA I ENSLIG GÅRD DJUPT UNDER 

MIDNATTSTIMME………… 

Inte jag i alla fall för jag är en riktig morgonmänniska och går och 

lägger mig mycket tidigt, men så vaknar jag ca. 02.30 och läser 

tidningen, som Lasse hämtat in, och sedan är det svårt att somna om. 

Efter ca. 2 timmar går jag oftast upp och då hinner jag göra nästan 

1000 saker innan personen i min närhet vaknar. 

………………… MÅNEN VANDRAR SIN TYSTA BAN SNÖN LYSER VIT PÅ 

FUR OCH GRAN………. Inte här hos oss i alla fall. Ibland funderar jag på 



att flytta tillbaka till Norrbotten för jag gillar snö. Det blir så ljust och 

tyst med ett vitt snölager i naturen. 

VAR RÄDD OM DIG!!! 

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA MED TVÅL, VARMT VATTEN OCH 

HANDSPRIT!!! 

HÅLL AVSTÅND TILL DEN DU MÖTER!!! 

(så kanske vi kan ses redan 2021) 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!  

önskar jag dig.     

Gun Oscarson. 

 

                              


