
Familjen Lindström-Hellströms år 2019 i en kort resumé 

Rebecka, Christoffer, Eva & Rickard önskar alla ett GOTT NYTT ÅR! 

Ja, även 2019 visade sig bli ett år fyllt av händelser av allehanda slag… Någon fyllde jämnt, någon kom till världen, någon for iväg för att upptäcka den 
och någon tappade balansen… Men det mesta var sig likt – vi skidade i Storhogna, badade på Grytö å ”dödstädade” i Gribbylund… Inte en lugn stund  

    

 

Lilla Tage tittade fram den 8 maj 

och familjen Westin med Rebecka 
Jonas & Cornelis fortsätter växa  

 

”Familjen Westin” kan vi följa 

tillsammans med 1000-tals andra 
på Rebeckas Youtube-kanal! 

 

Hösten 2020 går flyttlasset 
till ett nytt radhus i Täby… 

 

 
 

 

    

Blåsigt i fjällen å ett år utan 
Grytökamp – skönt ändå… 

 
 

 

Eva passade på att fylla 60 år – ett 
liv vi kan ta del av -  www.ointres.se  

 

De två samborna lyckades göra 
ett par tre utflykter tillsammans! 

 

Kanske dax att börja samla 
på fjärilar också…? 

 
 

 

Livets efterrätt nr 2 

 
 

 

    

Christoffer (24) har nu 
haft kul i 3 år vid LiTH… 

 
 

 

Och en Master inom Industriell 
Ekonomi har det senaste halvåret 
bärgats i Brisbane i Australien… 

 
 

 

Men nu är det sommarlov med 
resor till Filippinerna, Vietnam 
och Thailand… 

 
 

 

Ingen höjdrädsla här inte... 

 

Ett nytt projekt 
med farsgubben – 
”Rädda en T-5R” 

 
 

 

    

År 2019 bjöd på fyra nya 
livskryss – nu totalt 324! 

 

En kul återträff med de äldsta ur 
Dephaektföreningen – se ointres.se  

 

Eva fick också till en del åter-
träffar med gamla vänner… 

 

 
 

 

Evaresor till Fär- & 
Kanarieöar, Ams- 
terdam å Bordeaux! 
Många fyllde 60 

 
Mmm… många M blir det! 

 

En flarra vin med syster mor å kusin  

 

Tyvärr fick Rickard en stroke 
den 2 juni, men rehab har gått 
bra med träning och ”rätt mat”.  

 

Åter på jobbet den 8/1… 

 

R+C = ”Bästisarna” 

 

Jamtlandstauserna 

En dam + 3 i Amsterdam 

Som förbytt -  utbytesstudenten John! 

Fortfarande ledig…? 

En Spetsstjärtad duva på Öland 

Vi minns än idag hur vår fader… 

Vi kollade om Kälen gått ur marken… 

Grönfläckig vitfjäril 

Prins Albert vinkade till Eva! 

https://www.youtube.com/channel/UCtvtz0k2Dg8pDPndbnEQWzg
http://www.ointres.se/
http://www.ointres.se/
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