Familjen Lindström-Hellströms år 2014 i en kort resumé
Livet rullar på i oförtrutet tempo och i svaga ögonblick skulle man kanske vilja beskriva det nya året som det gamla året likt... Men en hastig sondering
i minneskatakomberna ger snabbt vid handen att det har hänt hur mycket som helst utan att man riktigt fattar hur det har gått till. Livet i ett nötskal...
Rebecka är nu inne på sitt andra år
i Uppsala och den sjuksköterskeutbildning som klaras så galant. Hon
älskar verklingen sitt yrkesval och
vägen tycks utstakad för en framtida barnmorska. Extra roligt är att
fästmannen Jonas (ja, de är numera
förlovade) efter idogt pluggande
inför högskoleprov nu kommit in
på den utbildning han traktat efter.
En höjdpunkt under året var när
kusin Ollie tog en paus från USA
och gästade släkten i Sverige (och
nu har hela familjen, efter många
Sommaren 2014 går till historien som tvillingdetektivernas kusin Hubert – lång
& torr. Som vanligt var det
underbart på Grytö (trots
att Grytökampen såg en ny
mästare), men i år blev det
även en utflykt upp till
Storhogna och en veckas
fjällvandring i Jämtland...

års administrativt strul, äntligen/tyvärr blivit amerikanska medborgare)... Roligt att vår utflugna fågel
fortfarande uppskattar att
umgås med pärona å ”hänger på” när tiden medger!

Ett minst lika underbart avbrott
i vardagen var höstens 3 veckor
i Thailand. Vistelsen på Koh
Lanta gav oförglömliga båtturer
till magiskt vackra korallrev å
drömliknande öar med sina vita
sandstränder. Och inte var det
fel att avsluta semestern i Bangkok – antingen vid lyxhotellets
pool (R) eller i väskshoppar (E)!
I år var det Christoffers tur att ta
examen. Efter 3 år på teknisk linje
(som borde kunna klarats av på 3
månader med tanke på hur sällan
de hade lektioner), blev det såväl
utspring som lastbilsflak å fest:

Ett av Christoffers första
drag på väg in i vuxenvärlden var att köpa en ny
tung MC – en Kawasaki
ZX-6R ”Ninja” -12. Tyvärr
tänkte han inte på att det
dels krävs körkort att köra
den, dels ekonomi att försäkra (en helförsäkring går
att få loss för 75.000:-/år)...
Hockey spelas numera i
”Viggan” tillsammans med
flera Tumbaättlingar. Unge
Christoffers lyxproblem:
Hur går man upp i vikt?

www.ointresse.se/krille-student.htm

Ett sabbatsår stod på programmet
(med fortsatt slappa å lite resande
med polarna) men redan i slutet av
augusti började Christoffer jobba
som teknisk support för Appleprodukter och den personliga förvandling vi har kunnat bevittna är
i det närmaste obeskrivlig. Super!
Fågelskådningsmässigt har
2014 blivit ett ”mellanår”.
Iofs 9 nya arter (totalt 309) å
celbert besök av Härfågel
på hemmaplan i Täby, men
i år har snarare andra djur
fått inta pose (t ex varaner
på Koh Rok & akvariefiskar vid Koh Haa – tack kära
bror för en fin U-GoPro)...

Eva impade med att efter 27 års
uppehåll ånyo uppsöka 18m djup!

Såsom framgår av bilden till vänster så kommer Evas nya skrattgrop
att kräva förnyad påfyllning. Att
håret är rött har sin förklaring i
tantligt experimenterande... Evas
maniska gående fortsätter å hon
har nu rekat alla flyktvägar i Thailand inför en eventuell ny tsunami!

Rickard har nördat in på en
ny hobby – Volvo 140. Det
blev två 72:or under året
(en DL & GL) å hemsida:
www.ointres.se/volvo_140.htm

Lite kul, men de bevisar
dagligen att de är gamla bilar. Annars var årets höjdpunkt ryggoperationen –
den ”spinal stenos” som
plågat åldermannen under
många år är numera fixad!
I övrigt har året jobbmässigt varit fyllt av utlandsresor & glada överraskningar!

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