Familjen Lindström-Hellströms år 2015 i en kort resumé
Så kan vi då snart lägga ytterligare ett år till handlingarna – ett år som har gått i resandets tecken... Vi passade bl a på att besöka Florida innan delstaten
läggs under vatten och Peking medan det fortfarande går att andas. Men med det nya klimatavtalet kanske vi inte längre behöver känna någon panik
Rebecka har nu bara ett ½ läsår
kvar innan hon kan titulera sig
legitimerad sjuksköterska. Under
året har hon praktiserat på ett
antal olika ställen, men frågan är
om inte veckorna på MvC med
moster Lotta var höjdpunkten?
Den tilltänkta vidareutbildningen
till barnmorska är fortsatt planen!
Fästmannen Jonas är nu även han
student i Uppsala och som blivande civilingenjör inom miljöteknik
får han säkert en hel del framtida
utmaningar att brottas med...
Årets Grytökamp gick tyvärr åter ungdomens väg...
www.ointres.se/gryto.htm

Grytögänget pustar ut...

Marcus Eriksson

Rebecka har börjat lägga
upp små videosnuttar på
Youtube och de skrattar vi
gott åt... Det är alltid lika
roligt när Rebecka kommer
hem även om det kan gå lite
länge mellan gångerna...

I år har vi dock
fått umgås nästan
mer än vanligt –
långhelgen i Wien
över midsommar,
sommaren tillsammans på Grytö och
veckan fjällvandring ”hemma” i Z...
Helags i Härliga Härjedalen

Ska ni besöka Kinesiska muren
rekommenderas en tidig morron
vid soluppgång innan andra besökare intagit byggnadsverket!

Ibland ska man ha tur med vädret...

Kiev i Ukraina – en fantastisk stad!

Att få kolla F1 i Österrike
en midsommarhelg funkar
om familjen luras med!
Det 1:a sabbatsåret har följts upp
av ytterligare ett – heltidsjobbet
som support för Appleprodukter
är numera på engelska för UK...
Nåt MC-kort blev det inte år – så
Ninjan såldes med 18’ i förtjänst!

Istället har en ”sladdbar” Volvo
740 GL -88:a införskaffats. F ö
en bra å billig bil öva hjulbyte på
– till skillnad från på M3:an...

Christoffer la detta år rillorna
på hyllan och har istället styrt
sin kos till gymmet – ett idogt
lyftande i kombination med mat
var 3:e timme har gett resultat:
+6 kg (i muskler som det ser ut)...

Christoffer passade på att
fira sina första 20 år detta
sista år som tonåring. Det
gjorde han bl a under en
föräldrafri månad i Asien...
spetten på Gotland som krysset
under (löv)verket på 2:a försöket!

Mellanmål

Även 2015 blev ur ett ornitologiskt perspektiv ett
”mellanår”. Dock fyra nya
arter (totalt 313) med Mellan-

Midsommarafton i Wien

En pelikan flög förbi...

Eva är numera uppdaterad på hur
hårt statliga tjänstemän jobbar under tjänsteresor. Själv har hon kvalificerat sig som guide i Kiev med
omnejd, samt i Havre De Grace &
Washington DC - fråga henne allt!
På hemmaplan blev pimpandet av
terassen till en kopia av Chat Noir
ett stort och ljusskyggt projekt...
Flatruet

Siesta Beach – ranked #1 in US

Två veckors jobb i USA medgav
även en långhelg hos familjen
Lindström i Sarasota (FL). Till
vår lycka fick vi se unge Ollie
ta en pallplats på sin lilla BMX!
Rickard har som vanligt
sett över vagnparken – en
av 72:orna nu borta å den
äldre kombin nu ersatt med
+10 ur alla synvinklar...
V-maxen fick stryka på foten till förmån för en GSA
– ifall en dront dyker upp i
Treriksröset... Och på jobbet? Där har skrivandet påbörjats av romanen ”På Östfronten nånting nytt...”

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