
Familjen Lindström-Hellströms år 2016 i en kort resumé 

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

Nu är det bara några dagar kvar av 2016 och vi kan summera ett år fyllt av förändring, milstolpar, resor och avgöranden… Även om världen i mångt & 
mycket är präglad av elände och ”sån’t man bara inte kan fatta”, så kan vi ändå glädjas åt att vi å våra nära & kära har fortsatt hälsan i behåll… 
 

 

Rebecka blev i år klar med sin 3-

åriga utbildning och kan nu titu-
lera sig legitimerad sjuksköterska! 
Ett jobb på ”Gynavdelningen” på 
”Ackis” i Uppsala stod å väntade. 
Nu ligger vägen öppen för fortsatt 
förkovrande till barnmorska… 

  

I år blev det mycket jobb å 

plugg för Rebecka & Jonas 
och vi fick inte riktigt rå om 
dem lika mycket som ifjol. 
Men de kom loss till kusin 
Matildas bröllop å till lite 
semester på Kanarieöarna! 

 

 
Rebecka med sikte 
på nya utmaningar!

 

Årets Grytökamp gick som 
vanligt i ungdomens favör: 
ointres.se/grytokampen.htm 

 

Det är inte ofta det sker, men här 
är hela Grytögänget samlat…

 

Trodde aldrig jag skulle skriva 
det, men en av årets höjdpunkter 
blev 2-veckors Medelhavskryss- 

ning på Celebrity Reflection…  

  
Christoffer (21), vår stilige 
son som nu flyttat hemifrån! 

 

En rejäl satsning på Högskoleprovet 
gav till slut resultat – Christoffer 
kom in på civilingenjörsutbildning 
i Linköping å stormtrivs med det 
nya ”vuxenlivet”…  

 

Inte helt lätt att förstå vad som 
hände – förstahandskontrakt på 
en 2:a, pluggar termodynamik 
en lördagkväll, tycks ha lärt sig 
att dricka öl, klarar alla tentor, 
tvättar å lagar mat… Tydligen 
går det att leva utan att ha en 

curlande moder vid sin sida! 

   
2016 blev ett katastrofår ur 
ett ornitologiskt perspektiv 

– endast en bronsibis blev 
noterad som ett nytt livsX. 

 

Men man måste ju spara så att det 
finns nåt att göra senare i livet... 

Iår blev det oxå en massa firande… 

   

 

Eva kan koras till årets globetrotter, 
festprinsessa å kompis – ständigt 
ute på resa, galej och ”tjejträff”…  

Till höjdpunkterna hörde Toscana, 
Amalfi, Split, Valladolid, Madrid, Oia, 

Aten, Chania, Pompeji & Mykonos!   

  

Det började med en tappad 
frostplugg, men har nu 
övergått i projekt ”Motor-

renovering”. Rickard har 
lite för lite att göra på sin 
fritid å har nu skaffat sig 
kul sysselsättning under 
några vintermånader… 
Annars är det fortsatt Putin 
som håller en sysselsatt på 
jobbet – en T-14 ”Armata” 

reser många frågetecken! 
Och det har blivit nästan 
ohälsosamt mycket resan-
de iår – benet säger ifrån… 

 

 

 

Stolta föräldrar… 

Gubbarna tog sig upp på pallen iaf… 

Ett fartyg för 3 609 passagerare! Kanske pensionärsvarning på 
detta, men det kan man ta om det bjuds på överdådig lyx och dagliga 

strandhugg på nya små smultronställen… 

Vår egen lilla 
skridskoprinsessa 

fyllde 23 år i år… 

Det mest spännande som hände i somras var 

när ett par knölvalar dök upp i Gryts skärgård! 

Flyttlasset går mot LiTH… 

Tänk att det blev en 

plugghäst av den här 
mannen… 

 

Rykten säger att Chrille 

även visar framfötterna 
på innebandyplanen… 

Stridsvagnen fyllde 100 år 

Dephaektföreningen fyllde 35 år och 8/9 av de ursprungliga, 

numera hemmahörande i Ålderrådet, träffades å firade…  

www.ointres.se/dephaekt_reunion_2016.htm  

Flygvapnet fyllde 90 år och till min stora 
glädje visades en av de J 29 ”Tunnor” upp 

som pappa Olle flög nere i Kongo! 

Svärmor & Eva inmundigar champagne! 

http://www.ointres.se/gryto.htm
http://www.ointres.se/dephaekt_reunion_2016.htm
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