Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
Nu är det jul igen.........
22 December 2015. Vågorna kluckar mot stranden. Tempmätaren visar på 28 plus.
Nej, jag är inte i Sverige. Visst det är ovanligt varmt hemma för årstiden men inte
riktigt som vi har det.
Jag och Danne befinner oss sedan en vecka tillbaka i Thailand. Vi ska stanna här i
hela tre månader. Vi har under den här veckan försökt skapa en vardag bland alla
semesterfirare.
Vi har nu möjlighet att lyssna på svensk radio, se lite svensk tv. Vi har inhandlat
var sin solstol och en kylbag. Fixar en liten matsäck då det bär av till stranden. Vi
lagar lite mat. Stekte pannkakor härom kvällen och idag ska vi ut o handla lite
julmat. Julköttbullarna ska rullas ikväll. Vi drar också en spader då och då.
Varje dag startar vi med en långpromenad. Vi går i ca 1,5 timma. Tar sedan ett
dopp i poolen innan vi går upp för att göra och äta frukost.
Vi har planer på en del resor inne i Thailand. Någon av dessa kommer att bli på två
hjul. Vi kollar runt lite för att hitta något lite "större" att hyra då den planerade
resan är på ca 20 mil enkel väg. Jag återkommer om dessa utflykter senare. Jag har
nämligen för avsikt att ge er små rapporter löpande om vårt liv här i värmen. Kan
också bli ett och annat foto. Dock utom tävlan då det förmodligen inte kommer att
finnas någon FJR med på bilderna. Har ännu inte sett någon.
Riktigt roligt att se att några av er tagit en tur på hojen i december. Inte allt för
vanligt.
Jag hoppas du har bokat in årsmötet i din kalender!
Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig jul. Ta hand om varandra och era nära
och kära.
GOD JUL!
Zenita

