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Kära släkt och vänner, 

Vi hoppas ni har en underbar tid nu i väntan på den 
kommande jultiden. Vi har packat resväskorna fulla av leksaker 
och annat (schh) och är på väg till Köpenhamn. Tanken är att vi 
ska övervaka Linn och Eriks flytt 
till den svenska sidan av 
Öresundsbron, kanske kan vi 
hjälpa till lite? Om allt går som 
planerat kommer vi också att 
träffa Tove och Mattias med 
familj i det nya huset. Vi 
förväntar oss en ström av 
besökare, kanske ni också?  

Ni minns kanske att detta var 
året då vi hade den förödande 
jordbävningen och tsunamin i 
Japan med efterföljande 
kärnkraftskatastrof, Arab Spring 
i mellanöstern/nordafrika och 
då Steve Jobs avled.  

Detta åsido och mycket 
viktigare, om ni råkade ha 
vägarna förbi den svenska 
kyrkan i New York den 24:e 
mars hade ni kunnat höra två 
”ja” när Linn och Erik gifte sig där den dagen. 14 släkt och 
vänner från Sverige och olika delar av USA bevittnade 
händelsen. Alla hade en underbar vecka i New York med bl.a. 
the Lion King, NY Knicks i Madison Square Garden, middag på 
Aquavit, helikoptertur över Manhattan, Brooklyn Brewery, etc… 

Vi tillbringade vår årliga semester i Sverige i augusti. I år 
inkluderade detta en tur till Oslo för begravning av Ann-
Kristins Tante Anne-Marie. Det var en mycket gripande och 
trevlig ceremoni. Vi fick ett flertal trevliga stunder med 

släktingarna i Norge. Kusin Tom med sin Trine kom 
senare till Gräsö, vilket gav tillfälle till många tripper till 
minnenas dal… 

Så, Gräsö då? Det finns alltid någonting man behöver 
fixa med ett gammalt hus (hmm, inte så gammalt vä
Sotaren hade inspekterat och anmodade lite oförutsebart 
att vi måste ha takstege, vilket vi har klarat oss utan i 
över 30 år (åhh, såå länge). Nåja, det är bara att 
acceptera. Tiden har också lämnat sina spår på en 
bodsdörr och balken under – inget annat att göra än att 
byta ut…  
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Annars hade vi en underbar tid med 
Tove, Mattias, Emil och Sara i 
Östhammar. Tove hade förresten fått ut 
sin fulla läkarlicens i år som
allmänläkare, Grattis!  

Det svenska vädret var alldeles utmärk
under tiden vi var där vilket man inte 
kunde säga om vädret på amerikanske östkusten. 
Stormen Irene drog över med strömavbrott i åtta daga
vårt område som resultat. Gissa vad som väntade Ulf n

han kom hem ett par dagar före Ann-Kristin (som förresten 
flög hem den11:e september…) Jodå, allt var OK i huset 
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förutom det som skulle ha varit fruset…  

Med lussekatter som långsamt avnju
anande i luften önskar vi er alla 

God Jul och 
Gott Nytt År!  

Ann-Kristin och Ulf 
e  post: hillgren@sbcglobal.net
web: http://a hillgren.netku  
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