Hej Govänner!

Härnösand december 2009

Här kommer en liten sammanfattning av året hos oss. Det började i
januari med att pynta Mormor Helgas lägenhet i Uppsala inför
försäljningen. Det tog till i juni innan den blev såld.
Tiius mor
Helga har
ju nu bott
ett år på
Ädelhem
här i
Härnösand
och verkar
trivas bra.
I maj flyttade Lotta och Fredde över ån i Falun.

Sedvanlig äggrullning till Påsk. I år
kunde Mormor Helga vara med

Arbete: Claes höll i början av året en kurs i Seniorhälsa på
Pensionärsuniversitetet. Det har också blivit föreläsningar om
fibromyalgi med Reumatikerföreningen, de vanliga
månadsartiklarna i Journalen (www.journalen.nu), svarande på
frågor på www.1177.se (tidigare Sjukvårdsrådgivningen.se).
Senaste läkarjobbet var november 2008 till mars 2009 som
läkare på äldreboenden.
En stor del av
våren gick åt
till att ordna en
ny växellåda
till det
vindkraftverk
som
vinkooperativet
där vi är
delägare i och
Claes dess
sekreterare.
Affären är på
nästan 1,5
miljoner
kronor.
Muminhuset, som vi började bygga förra
sommaren blev färdigt och invigdes i juli i år.
Helga och Herman klippte bandet (nedan) och
sen började det stora kalaset!

I Grisslehamn renoverades fönster och ett skärmtak.
Annica, Johannes, Birk och Alva hjälpte till

Vi hann med lite renoveringsjobb även hos
Mille (t vä), Lotta och Fredde i Svärdsjö.
Renoveringsjobbet hemma var att måla
husfasaden vid garageuppfarten.

Mormor Tiiu hade fått släpvagn med Mille i till sin
moppe

Vi gjorde en husbilsresa med Alva och Birk till Skara
Sommarland och Ölands Djurpark.

Mormor Helga flöjde med på Gåbingo, här skjutsad av
Anni med Birk som påhejare.
I september var gjorde vi den sedvanliga resan med
familjen Kåhrström till Turkiet.

önskar
I oktober gjorde vi en fantastisk resa till Kina

Tiiu & Claes

PS Titta gärna in på vår hemsida för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder framför allt från våra resor. Adressen är via
www.ehinger.se (Björns hemsida) eller direkt http://web.telia.com/~u61106910/index.htm DS

