God jul och gott nytt år!

2007

är snart slut och familjen Lindberg kastar därför härmed ett öga i backspegeln,
innan vi åter trycker plattan i mattan. Det här var året när vi ansökte om byggnadslov för att kunna få ett rum till varje barn, men än är det ovisst om dessa
planer går i lås. Till resor och nöjen under året hör Teneriffa och Strömsborg i Roslagen med farmor och
farfar, Skara sommarland samt midsommar och mormor Vivis 70-årsfirande i Umgransele i november.
Alva går i tvåan och verkar trivas med det mesta i skolan. På fritiden sjöng hon under våren i kör i Lötenkyrkan, men bytte under hösten till scouterna, vilket hon tycker är jättekul. Hon spelar också gärna piano,
med mamma som fröken och har gått på showdans.
Linn är nu äldst på dagis och ser fram emot att få börja på sexårs till hösten. Hon sjunger i mammas kör
Go’bitarna och dansar på torsdagarna. Dessutom snickrar och pysslar hon varje vecka på Trägnagarna och
bär hem många nya skapelser därifrån.
Arild är numera en kalsongkille, åtminstone dagtid. Även han sjunger glatt med i Go’bitarna, om än utan
att riktigt ha uppnått rätt ålder. Strax innan jul deltog han stolt, som ende stjärngosse, i luciatåget på dagis.
Maria har sjungit med 50-årsjubilerande UAK, Uppsala akademiska kammarkör, under hösten. På programmet stod bland annat invigning av stadens nya konserthus med Ola Salos verk Linnaeus Rex. Till det
tråkigare hörde njursten, med operation och en konstaterad havererad bisköldkörtel, med mycket trötthet
som följd.
jonas har varit med och tagit emot Japans kejsare i domkyrkan och lotsat pressen kring de arkeologiska
utgrävningarna i samma byggnad. Till höjdpunkterna hörde också London-resan på egen hand, med delar
av den kinesiska Terrakotta-armén på British Museum strax innan jul. Dessutom gläder han sig åt att, precis
som Maria ett par år tidigare, ha fått vara med i Svensktoppsjuryn detta år.
PS Om någon är nyfiken på mer naturtrogna bilder på familjen Lindberg finns det som vanligt gott om
sådana på www.lindberg.nu DS

