
Familjen Lindström-Hellströms år 2018 i en kort resumé 

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

Nu är snart 2018 till ända och som vanligt har det hänt hur mycket som helst i det lilla… Flera i släkten fyllde jämt, några gifte sig och flyttade nåt 

kvarter, andra flyttade över ett helt världshav, en liten pojke vid namn Cornelis lärde sig att gå… Bäst av allt – vi är alla fortsatt friska å glada  

 

Rebecka & Jonas fortsätter att 

överraska oss – en lördag i början 

av september då vi fick glädjen att 

vara barnvakt till Cornelis, kom 

plötsligt ett sms som förtäljde att 

de unga två hade gift sig…  

 

Så nu är det Westin hon heter, 

vår lilla dotter (25). Bloggen är 

fortsatt rebeckalindstrom.se… 

 

 
Och familjen Westin växer. 

I maj väntas tillökning då 

lille ”T” planeras komma 

till världen. Tur då att flytt 

till större lägenhet redan är 

avklarad… Snart dop igen!  

En gubbe vann även 2018 

års Grytökamp - true news! 
ointres.se/grytokampen.htm 

 

Vi var ett par som fyllde jämt i år 

– mor Anita (80) & son (60)… 

 

Inte lika mycket resande i år men 

pyramiderna var kul att få visa! 

  

Christoffer (23) är nu inne 

på sitt 3:e år vid LiTH… 

 

Och det rullar på – tentorna klaras 

av på löpande band å inriktningen 

inför val av Master tycks vara 

mekatronik. Blir bra – då kan han 

hjälpa till med B20E-renovering!  

  

Morbror Christoffer sköter 

sig med den äran… 

  
Tre nya livskryss år 2018 

måste ur en 300-plussares 

perspektiv anses helt okey! 

 

Moster Mona & kusin Agneta… 

 

Och Johan, Malin & Ollie flyt- 

tade hem till Sverige efter 20 år 

på ”flykt” i Schweiz å USA… 

  

 

Eva hann som vanligt med ett par 

resor – i år till Dublin & Badgastein.

 

  

En gråhårig man gör sig 

väl bäst på bild i gråskala? 

Jobbets 60-årspresent gav 

bl a möjlighet att pröva på 

Folkrace – slutade i seger! 

De nostalgiska renoverings- 

projekten lunkar på i en 

minst sagt maklig fart – 

snart är dock motorn till 

relativt ovanliga Volvo 

142 Grand Luxe -72a klar 

och DBS Sport-mopederna 

från sent 60-tal börjar få 

sin slutgiltiga touch... Tack 

ändå att 2018 snart är över! 

 

 

 

Grabbarnas årliga 

”sportbilsutflykt” till 

Gotland har nu blivit 

en tradition… 

Kaspisk trut vid Skeppsbron 
Farmor Anita åker nog hellre till 

Duved än Sarasota för att hälsa på 

Det gäller att undvika solsting  

Underbar vinter i Storhogna… 

Grattis moster – 85 år  

Hon fortätter snitta minst 

10.000 steg per dag… 

Tjejerna Lotta Barbro & Eva ”on tour 

Cornelis hann med att fylla 1 år  

Helt utslagna efter en hård match… 

Ett mkt stort bilintresse redan i unga år! 

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


Familjen Lindström-Hellströms år 2018 i en kort resumé 

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

  

 
 

 

     

     

     

     

     

     

 
 


