Familjen Lindström-Hellströms år 2020 i en kort resumé
2020 – ett riktigt j-a skitår i Coronans tecken… Inga utlandsresor, jobba hemma, begränsad social kontakt… Men till skillnad från så många andra har
vi trots allt klarat oss bra… Och det finns ju ljusglimtar… Nu kan vi inte annat än se fram emot vaccinet och ett soligt snöigt varmt kallt friskt 2021!!!
Rebecka
– ”världens bästa mamma”

Barnbarnen fortsätter förgylla tillvaron och lycka är att få vara barnvakt åt Cornelis (3) å Tage (1)…

Och Rebeckas Youtube-kanal
”Familjen Westin” följer allt fler
– många avslöjanden blir det…

Så himla roligt att ni flyttat
tillbaka till Täby…

Svärsonen Jonas kämpar på…

Älskade fjäll å hav – blått
vitt skiljer dem åt…
Storhogna

Så det här blev ett år utan resande –
vi fick hålla till godo med Sverige!

En spännande resa i fädernas
spår – i Ådalen har vi våra anor!

T o m släkt sedan 1600-talet

Tappa inte Tage!

Residenset

Åre

Grytö

Herrgården i Ramvik…

Christoffer (25) är nu inne
på sista terminen vid LiTH…

I januari 2021 påbörjas exjobb vid
Saab med inriktning Logistik…

Ett nytt projekt är: ”Rädda farsgubben från att köpa fler T-5R”

Källsjön

Grabben är ju på väg att
bli en riktig storfiskare!

Mormor & Chrilles
julaftonspromenad

De fåtal fester året bjöd på fick
genomföras med social distans…

Att jobba hemma innebar
minst sagt ”multi-tasking”

Grytö fick nytt kök !

Tyvärr fick Rickard nurstenar…

Stroken? Ett minne blott…

Fortfarande ledig…

Ska bli fin…

Bäst att skrota…

Det är inte bra bli omtöcknad av hjärntrötthet!

En god prilla ligger det i släkten att
lägga in…

År 2020 bjöd på sju nya
livskryss – nu totalt 331!

…och det fortsätter fyllas på i de
olika generationsleden…

Ortolansparv – dock ej ny…

Gammelfarmor/-mormor å barnbarnsbarn

…terassen fick en myshörna

”Hjortronflickan” Eva ler i solen

Donatorbilen funkar bäst…

Anders Tegnell blev ett begrepp

Det skålar vi på!

Nu vet jag hur ont det gör att föda barn…

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