Familjen Lindström-Hellströms år 2017 i en kort resumé
Det är dags att summera 2017 och det ska direkt sägas att det blev ett omtumlande år… Den största händelsen var (utan konkurrens) när lille Cornelis
kom till världen den 29 juni – Rebecka & Jonas blev föräldrar, Eva & Rickard blev mormor & morfar och Christoffer blev morbror – ett nytt kapitel
Rebecka & Jonas överraskade oss
till glädjetårar under en middag i
början av året med beskedet att de
ska bli föräldrar till en liten pojke!
Resten är historia som dagligdags
följs på den fina & självutlämnande bloggen rebeckalindstrom.se…

En gubbe vann 2017 års
Grytökamp! Fake news?

Lilla charmtrollet Cornelis
– en hungrig liten kille som
tredubblat sin vikt på fem
månader. Bättre praktik på
Rebeckas fortsatta väg till
barnmorska går inte att få!

Sommarhuset på Grytö fick sig en
översyn – ny altan och nya fönster!

Mycket resande har det blivit –
bl a till Portugal å Australien…

Med endast en resttenta i bagaget
är det förståeligt att far blir grön
av avund. Ändå hinns det studentikosa med – mycket fest å engagemang i Maskinteknologsektionen!

Efter 1½ år med Calle i en 2:a
har nu morbror ”Chrille” flyttat
till eget boende i nyrenoverad
superlya med utsikt över Roxen
och kanske var det bristen på
rent porslin som fick honom att
hitta ett ställe med diskmaskin...

ointres.se/grytokampen.htm

Christoffer (22) fortsätter
att plugga på vid LiTH…

Bilden avslöjar
endast en del av
sanningen…

Christoffers sommarjobbande som
ensam ansvarig för Kakelhörnans
butik i Bromma gick riktigt bra…

2017 ur ett ornitologiskt
perspektiv blev helt okey
med tre nya livsX - 318 nu!
Ormörn på Öland

FMV F1 Club kom för ovanlighetens skull iväg på ett race – ånyo
till favoritbanan på Monza…

Barnen har ju flyttat hemifrån
och genast väcktes behovet av
ytterligare en bod för lagring…

Märkliga stenformationer på Kangaroo Island

Lewis Hamilton världsmästare

Eva flyttade med SEB till Solna å
Arenastaden – inte uppskattat…
Desto roligare alla resor – Milano,
Lissabon, Provence, Australien.

För att inte tala om veckorna ”på
fjället” i älskade Storhogna…

Rickards hysteriska resande slog tillbaka – 13h i en
flygstol till Adelaide resulterade i blodproppar i bägge lungorna – akuten nästa!
Men livets efterrätt har ju
precis tagit sin början – så
många roliga år att se fram
emot Annat kul? Ja årets
högtidssammankomst inom
KKrVA gästades av högste
beskyddaren själv… Och
nyinköpa Skintec-skidor
väntar på att rätt underlag
ska falla ner från himlen…

Rebecka, Christoffer, Eva & Rickard önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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Christoffer & Rickards nya bod på plats…

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

