Familjen Lindström-Hellströms år 2012 i en kort resumé
Så var det dags att återigen sammanfatta ett år som rusat förbi i rasande fart. Men vi har haft roligt och överlag har vi tillsammans med våra nära å kära
fått vara friska. Lagom till jul kom vintern med kylan och nu ser vi fram emot några härliga månader av skidåkning, snöskottning och vedeldning...
Rebecka går sista året – Samhälle.
Sällan släcks lampan före midnatt
och vi tror att hon pluggar (slutbetyget får avslöja sanningen). Vi
är några som följer hennes blogg
rebock.devote.se och har därmed
uppmärksammat att en jämnårig
Jonas får allt större utrymme
bland övriga fotografiska alster.
Vår egen lilla globetrotter har inte
rest lika mycket detta år, men till
Cannes kom hon iväg – en utflykt
hon bekostade med intjänade kassörskepengar från ICA i Näsbydal.
Resan till Israel fick kompensera ytterligare ett års
utebliven fjällvandring (endast pappa kom iväg). Men
vi tog oss iaf upp på berget
Masada å kunde därefter
”svalka” oss i Döda havet.
Vi hann oxå sola på Tel
Avivs strand innan Gazaraketer förmörkade himlen.

Annars var nog den klarade
körkortsuppkörningen ett
av de mer ihågkomstvärda
ögonblicken. Den stolta fadern i baksätet skulle dock
inte själv ha godkänt den
styrningen i Stockholms
stressade morgontrafik...
En intressant upplevelse
var även Rebeckas två val
av semesterutstyrslar när
vi åkte till Israel på höstlovet – den jättekorta kjolen
och den superkorta kjolen.
I samband med sommarens
Jämtlandsbesök dök en ”T-gul”
upp till salu i Myrviken. Det
fick bli barnens nya övningskörningsbil i syfte att de ska
lära sig hantera många hk...
Andra roliga leksaker är det
”helt tysta” digitala trumsetet
Roland TD-9 KX2 samt en
minst av allt tyst V-Max...
”Krille” är stabil som back
i Täby HC J18 förstakedja
men vi bävar inför nästa år
som A-junior då det inte
längre ska användas något
gallerskydd för ansiktet...
Annars har nedräkningen
börjat inför det hägrande
körkortet i juni 2013. Pojken kör ju riktigt bra! Han
stormtrivs med sina klasskompisar och överger allt
oftare datorn till förmån för
fest - då doftar det herre i
pojkrummet inför avfärd.

2012 var det år då Christoffer sköt
i höjden och med sina 184 cm har
han passerat sin far med drygt 1”.
Andra gymnasieåret på IT-teknisk
har gått över förväntan och så länge han sköter sin skola har vi överseende med det myckna datorspelandet. 17-årspresenten var en
flyglektion i en Cessna 172. Vi
tyckte oss ana en del genetiska
anlag som i kombination med vunna erfarenheter i TV-spel kan bli
perfekt den dag ”Super-JAS” gör
entré (om ca 90 miljarder SEK).
Men då måste han sluta växa...
Familjens ornitolog har inte legat på latsidan detta
uggleår – 37 nya obsar har
ökat på den totala skörden
till 269. Nästa år borde den
magiska 300-nivån kunna
uppnås. Men det kostar –
alla dyker ju inte upp Täby
med omnejd. Å Stensvalan
på Öland blev uppäten!

I årets Grytömästerskap i fem
akter segrade Lindström sr över
ungdom & gamlingar. Fast Eva
överraskade alla med att sätta
alla sina fotbollsstraffar i krysset.

Eva har under året bytt jobb inom
SEB och vet snart allt om stiftelser. Hon har även skaffat sig sin
första skrattgrop – vilket inträffade
då hon sittandes på läktaren stoppade en förlupen hockeypuck med
kinden (fast vi andra höll oss för
skratt ity det kunde ha gått mycket
värre). Eva ligger även i hårdträning inför OS 2016 i gång...

Rickards O:s intressen som
högst sporadiskt redovisas
på www.ointres.se kan för
året sammanfattas i ett otal
av veckans stridsfordon, en
flock pausfåglar samt FMV
F1 Club resa till Spa. Kul
var oxå segern som Andy
vid Pontus ”1962 event”
och upptäckten av nya släktingar på Asplundsidan...
Smolk i bägaren var dubbla
kurer antibiotika och ytterligare en knäoperation. Vi
hoppas på en nystart 2013!

Rebecka, Christoffer, Eva & Rickard önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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