2015 är snart ett minne blott, tiden går fortare ju äldre man blir har man alltid hört, och ja pappa,
det är jag beredd att hålla med om nu. En vän till mig har en teori över detta fenomen;
"När vi är små lär man sig saker konstant för att vi har inte så mycket erfarenheter av livet.
Men ju äldre man blir, desto mindre behöver man lära sig då man använder sig av de erfarenheter
man redan har."
Det har varit ett år fyllt av händelser och ett väldigt våldsamt sådant.
Året började med en storm, och nu avslutar det med en annan.
IS framfart och den stora flyktingkrisen som växt sig större än på länge.
Svärdsattacken på en skola i Trollhättan, och terrorattacken i Paris där över 100 människor miste
livet. Höjt terrorhot i Sverige, från en tvåa till
trea.
Det kan vara svårt att ta in allt som har hänt, men det är inget vi kan förneka, allt har inträffat.
Alla har vi våra åsikter om varför detta händer, vilka som står till svars för dessa dåd, tankar om
hur man ska gå tillväga för att hindra dessa händelser.
Vad som är rätt och fel, är inte jag rätt person att tala om, men jag tycker att nu är det viktigare än
någonsin att ta hand om de som är i ens närhet som familj och vänner. Prata med de som du
verkligen vill ha kontakt med och säg att du tycker om dem. Även dem som inte är ens släkting
eller ens någon man känner, kanske tiggaren som sitter vid ingången till Ica, som ber om en liten
slant, ge en frukt istället om du inte vill ge några pengar eller en förstående blick. Grannen som
behöver hjälp med snöskottning, eller för den delen kratta gräsmattan.
Mitt nyårslöfte till 2016 kommer bli att jag ska höra av mig bättre till dom jag vill hålla nära, man vet
aldrig när det kan vara försent och då kanske man ångrar sig att man inte sa de där orden man
tänkt säga till den personen. Att hjälpa andra mera ska jag försöka göra också, man får så mycket
tillbaka från dem. Så vad blir ditt nyårslöfte?
Den första snön som ligger har kommit till Göteborg, men som just nu smälter sakta och säkert.
Men den sprider ljus i decembermörkret för en stund, och en längtan till min hemby infinner sig
med förhoppningar om mera snö där.
Med dessa ord önskar jag er en fortsatt God fortsättning och ett Gott Nytt År!
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