
God Jul God Jul 

David

Lana

Brianna

Sarah

Mitt lösenord för 2014 var INVESTERA. Sannerligen har jag investerat tid och resurser i Guds Rike. Vilken glädje att 
få göra det! Lördagarna har jag ägnat åt att skriva artiklar för att styrka hemmen. Hoppas denna investering bär frukt. 
Det viktigaste är att investera i barnen. Femtio söndagsskoltidningar på spanska har det blivit i år. Drygt trettio på 
engelska. Den viktigaste investeringen är i mina älskade barnbarn. Må jag få leva vidare i dem!

Min älskade David, som fyllde det stora tomrummet i mitt 
hjärta efter Eva-Marie, är nu 11 år och går i sjätte klass. 
Han vann första plats i ett akademiskt mästerskap i matte. 
Nu skall han tävla vidare. Han älskar allt som har med 
nummer att göra. Och han älskar att spela Othello med sin 
mormor. Han och Carina gillar att lägga pussel med 1000 
eller 1500 bitar.

Höjdpunkten för Lana detta år var nog när hon fick åka på 
läger. Hon är den i familjen som mest älskar djur. Hästar 
ligger högst på listan, men det kan inte bli annat än lek-
sakshästar. Lana har svårt att hitta på saker själv och vill 
alltid göra det som syskonen hittar på. Hon går nu i femte 
klass. En sak de måste göra är skriva uppsatts. Det gillar 
hon inte.

Brianna var också på läger. Hon har problem med gluten 
och detta var ett specialläger för barn som har sådana 
problem. Hon älskar att läsa. Hon älskar också rummet 
hon övertagit från sin mormor. Fast när jag hälsar på får 
jag ha min gamla säng. Hon är mycket kreativ och har 
huvudet fullt av ideér, precis som mormor. Sist använde vi 
material från min Danielserie och hade en pjäs.

Sarah är allas lilla guldklimp. Hon älskar sin mormor.
Det senaste är att hon vill lära sig spanska. Jag har köpt 
henne en pärm där hon får sätta in bladen hon skriver. 
Sarah går nu i första klass och hon älskar skolan. Hon 
tycker också det är roligt att måla bilder från berättelser 
hennes mormor skriver. Du kan läsa dessa på engelska om 
du besöker: MX1414.wordpress.com

Många kära hälsningar och en önskan om ett mycket välsignelserikt 2015, när jag firar 50 år som missionär,  Kerstin


