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HÖSTLOV MED SNÖKUL!
En härlig lovvecka har vi haft med besök av släkt och vänner så nu är vi
utvilade till slutspurten med skola och jobb innan jullovet...
Vi har hunnit med att hälsa på hos mormor och morfar i Lövberg där vi gick
uppför berget och plockade enekvistar för att pynta utanför huset med. Tea
plockade vissna blommor med lika stor liv och lust som när de var fräscha
och fina i somras.
Max har med sin pappa bytt ratten på snowracern till ett cykelstyre allt för att
få rätta snöskoterkänslan i åkningen. Fick ta fotografier på platt mark där han
stod still för i backarna var det omöjligt att få med honom annat än som ett
suddigt snömoln. Niklas, farfar och Max gick på promenad i byn för att kolla
snöläget, under lovet var det rätt lite men Max lyckades hitta en del ställen
med hyffsat med snö.
Tea byggde en ljuslykta efter att vi hade besökt kyrkogården i Saxnäs och
tänt ljus på gravarna. Det var en så fin stämning på kyrkogården att vi ville få
det stämningsfullt även hemma.
Nu är det allt kyligare och precis nu när jag skriver så snöar det för fullt så
det går nog snart att dra skidspåren och skoterlederna i byn.
Barnen är nöjda med sina nya vinterkläder för de är bra att leka och röra sig i
och kläderna har en så bra yta (honey comb) som verkar klara av både att
avvisa smuts och snö. Perfekt tycker jag som tvättmaskinsansvarig. Niklas
myser i sin röda dunjacka och tycker den känns bekväm men ändå inte stor
som ett tält och alltför pösig som en del dunjackor lätt kan bli.
Storfavoriterna här hemma är fleece thermo ställen som är precis så nätta i
formen att de passar som lager två men ändå inte ser för ”långkarlsongiga”

utan skalbyxor. De är varma och mysiga och vi har dem på kvällen i tvsoffan
lika gärna som ute i snöbackarna.
Nu ska jag gå och leta fram snöskyfflarna för det verkar behövas.
På återseende!

Företaget Greiffs grundades redan i början av 50-talet. Sedan dess har vi
utvecklats till ett företag som designar och producerar sport- och fritidskläder
för hela familjen under varumärket Tuxer.
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