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Strax före jul fick vi som bor på Solhem flytta tillfälligt till 
Midgård. Det skulle renoveras på Solhem. 

I början på mars kunde vi flytta tillbaka hem igen. 
Det var jättefint i min lägenhet. 
Nu har jag har ljuslila väggar i hall och 
vardagsrum och sovrummet är ljusrosa. 
De har också satt in nya garderober och kylskåp. 

När jag nu fått så fint så vill 
jag ju ha lite nya möbler 
också. 
Det blev nya soffor 3+2-sits 
med ett vitt bord. 
Ny hatthylla, ny bänk i hallen 
att sitta på, 
ett nattduksbord, nya lampor 
till sovrum och vardagsrum 
och en jättestor bokhylla. 

Det var jätteroligt och skönt att få komma hem till Solhem igen. 
Fördelen med att bo på Midgård var att 
jag hade jättenära till två kompisar som 
jag då kunde träffa ganska ofta. 
Sedan var det ju nära till Willys. 
Nackdelen var att vi bodde så 
trångt men det var ju bara för 
en kort tid. 

Jag är så nöjd och glad nu över 
mitt ny-gamla hem och jag 
hoppas att mina kompisar från 

Susanne Midgård kommer till mej och hälsar på nu. 
Svensson 
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Kommunens konstinköp 2017-2019 på biblioteket. 
Verksamheter i kommunen kunde önska att få konst till sina arbetsplatser. 

Det fanns många fina 
konstverk med olika 
konstnärer. 
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Knåpiga sidan 

Här kommer en 

bild till er som 

gillar att måla. 

Man kan måla 

utefter nummer 

eller välja själv 

vilken färg man 

vill ha. 

Finn Fem Fel Rätta lösningar på sidan 18 
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Speeddata gjorde ett besök 
på Hantverkshuset 

Hantverkshuset är en daglig verksamhet i 
kommunen med inriktning på konst och 
hantverk och har funnits som butik sedan 
2001, så det är 21 år nu. 

Här finns ca. 20 deltagare och 3 personal. 

Man tillverkar väskor, förkläden, änglar i 
keramik eller tyg, kuddar, tavlor, smycken, 
grytlappar, brickor, målade eller tryckta kort 
i handgjort papper och mycket mera. 

Här ser man små 
tygväskor som är 
lagom stora till en 

flaska eller en 
tetra-vin. Man kan 
också lägga godis 
eller sin matlåda i 

dem. Dessa är 
trevliga att ge bort 

som present. 

Här finns mycken, 
små eller stora 
handgjorda kort 
med kuvert där 
man återvinner 

papper, disktrasor 
med olika motiv. 

Här finns något för 
alla... 
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Dessa underbara keramik-änglar… 

Här sitter Susanne och broderar en 
Tulpan på ett tyg som ska bli en 
vetevärmare. 
Till höger ser ni en färdig 
vetevärmare med en likadan 
Tulpan. 
Susanne tycker att det här är det 
bästa jobb hon haft. 

Någon har 
tecknat en fin blomma, 
som man gör en mall 
av, som sedan blir fina 
bilder på tygerna, som 
blir grytlappar… eller 
kuddar… eller något 
annat... 

Markus gör en 
jättestor härlig 
tavla med 
inspiration från 
en barnbok. 

Tavlor och brickor 
med fantasifulla 

motiv. 

Öppettider: 
må-fr 10.00-15.30 

Semesterstängt v. 28-31 

Vi tackar Hantverkshuset för att vi 
fick komma och se verksamheten… 
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Centrumgården och Pokémon 

Jag och syrran var på Centrumgården. 
Vi var yngre i drömmen än i verkligheten. 
Jag fick en liten Pokémon figur som heter Smeargle. 
Vi träffade våran syssling där. 
Jag och min familj flyttade till ett stort hus. 
Det bodde redan en familj där och dom hade småbarn. 

Sommarkollo med knäck 

Jag var på mitt älskade sommarkollo Salsnäs. Alla satt ute vid 
picknickborden och skulle snart äta. 
Då kom Eva Remnert hon var chef där och bjöd oss på knäck. 

Ledare Stina, jag och Ylva 

Min bästis och jag 

Sommarkollo 2011 
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En ny Kollodröm 

En kolloledare som heter Terese Klang hon kallas för Tess som jobbade där. 
Hon och mamma pratade i telefonen om att jag vill åka på kollo i sommar. 
För att få det så var jag och Tess tvungna att flyga ett litet flygplan. Jag som är 
så höjdrädd och jag satt längst fram och styrde. Högt uppe i luften var vi. Sen 
var jag på kollot och min bästis var där. Vi satt mittemot varandra och åt mat. 
Det stod en tv på bordet. 

Skogshagaskolan 

Jag gick på Skogshagaskolan i drömmen. Jag var ute på skolgården. 
Plötsligt kom det ett jättestort flygplan som störtade på skolgården. 

Chips i skolan 

Jag gick i gymnasiet och det var rast. 
Jag var ensam i Caféterian och jag hade med mig mina Chips. 
Jag gömde dom bakom ryggen när en kom fram till mig. 

Madde 
Sjöö 
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I DE LODRÄTA FÄRGADE RUTORNA 

SKA DU FÅ FRAM NÅGOT SOM LYSER 

VACKERT I VASEN I PÅSK 

Madde 
Sjöö 
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1. Från vilket land kommer Påskmust? 
1. Sverige 
X. Finland 
2. Tyskland 

2. Vad är skillnaden mellan mandelmassa och marsipan? 
1. marsipan innehåller mer mandel 
X. marsipan innehåller solrosfrön 
2. marsipan innehåller mer socker 

3. Vilken stad hade en gång i tiden världens största påskparad? 
1. Stockholm 
X. Karlstad 
2. Visby 

4. Vad kallar man veckan före påsk? 
1. Stilla veckan 
X. Hunger veckan 
2. Förlåtelse veckan 

5. Vilket grundämne består äggskalet av? 
1. Magnesium 
X. Jod 
2. Kalcium 

6. I Vilket hav ligger Påskön? 
1. Döda havet 
X. Stilla havet 
2. Kaspiska havet 

7. Var kommer påskharen ursprungligen ifrån? 
1. Tyskland 
X. Ungern 
2. Schweiz 

8. Efter allt påskgodis är det viktigt att man borstar…..? 
1. Håret 
X. Fötterna 
2. Tänderna 

9. Vad symboliserar Påskägget? 
1. Återfödelse och fruktbarhet 
X. Tillblivelse och erkännande 

2. Förtröstan och tacksägelse 
10. Vad heter fågeln som gömmer påskägg i Schweiz istället för Påskharen 

1. Fasan 
X. Gök 

Gjort av 2. Grågås Christoffer 
Lundgren 
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Många mår jättedåligt just nu av det 
som händer i Ukraina. 
Inklusive jag själv. 
Jag kom på att min farmor Svea var 
röda korssyster. Hon hade lärt sig första 
hjälpen och var väldigt engagerad i Röda 
korset. 
Inte så konstigt kanske eftersom hon var 
en ung mor med tre barn under andra 
världskriget. 
Min farfar var ute någonstans i Sverige 
och försvarade landet. 

Då fanns ju inga daghem på 1940-talet, 
så för att kunna vara Rödakors-syster så 
hade hon en barnflicka som hjälp. 
Min pappa berättade att han busade 
mycket med dem när han var liten. 
T.ex sköt han en pil i familjens fina dyra 
tavla. 
När jag var liten så ringde alltid mina 
föräldrar och frågade min farmor Svea 
om råd när jag var sjuk. En gång lade 
hon om min arm så jag inte behövde 
åka till doktorn. 

Att ge saker till Röda korsets 
secondhandbutik Kupan har jag alltid 
gjort genom åren. 

Men nu ville jag och min dotter 
engagera oss ytterligare och vi har 
anmält oss som volontärer i Röda korset. 
Vi har inte fått något svar ännu vad vi 
ska göra. 

Jag antar att de har fullt upp med alla 
anmälningar. Under tiden har jag plockat 
ut massor av saker som jag inte 
behöver. Jag har även gjort kransar av 
videgrenar. Jag har aldrig gjort sådant 
förut. Tur att Youtube finns. 

Jag hade härligt garn i ekologisk bomull, 
så jag gör just nu set med en stor 
grytlapp och en disktrasa i bomull. På så 
sätt hjälper jag miljön, har en kul 
kreativ hobby och Röda korset får in 
pengar på försäljningen. 
Röda korset har ju insamlingar till 
förmån för det ukrainska folket. 
Om du inte har pengar att skänka och 
ändå känner att du vill göra något, så 
tar de emot allt som är fräscht och rent. 

Kanske du har kläder du tröttnat på, 
prydnadssaker, böcker du läst ut, 
barnböcker, leksaker, serietidningar mm. 
Igår var jag och lämnade tre kassar 
leksaker och barnkläder som min 
dotter skänkt. 

Röda korset Kupan har skrivit på sin 
Facebooksida att de samlar in leksaker 
till barnen som kommer från Ukraina till 
Västervik . 

Själv tog jag med seten med grytlappar 
till butiken och samtidigt köpte mig en 
jättefin tröja för 10:- ett riktigt fynd. 
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Här har vi Eva som är föreståndare på Röda korsets Mötesplats i Västervik, det var 
inte lätt att fånga henne på bild eftersom hon är som en glad virvelvind när hon 
hjälper kunder, tar hand om 25 medarbetare som har praktik, arbetstränar, 
volontärer mm. 
Det märks att hon älskar sitt jobb som hon haft i 17 år, för när jag går runt och 
fotograferar så märker jag vilken lugn och harmonisk stämning det råder bland Evas 
medarbetare och alla ser så glada och nöjda ut även om de har väldigt mycket att 
göra, eftersom människor skänker massor och vill hjälpa Röda korset att få in så 
mycket pengar som möjligt. Och det syns verkligen att de trivs! 

Eva 

Här är en liten glad 
grupp som gärna lät sig 
fotograferas. Jag tycker 
att bilden blev extra 
vacker eftersom den fina 
röda korsets stora 
märke i trä kom med. 
Undrar om någon vet 
när den tillverkades, för 
den ser väldigt gammal 
ut, men vacker. 

Aktiviteter på Kupan: 
Aktivitetsgrupp på tisdagar klockan 13:00. Om du känner dig lite ensam och 
sällskaps sjuk så är du hjärtligt välkommen. 
Hos oss kan du: 
Sy och sticka, pyssla eller bara umgås. 
På Kupan finns också ett café och sista fredagen i månaden gräddar vi våfflor 
till kaffet. 

Damerna som är där längtar efter fler deltagare, eftersom de nu är så få på grund av 
Coronan som alla känner till och från att ha varit en stor grupp så är det nu bara 
några stycken. 
Själv började jag igår som volontär och satt och stickade och pratade med 
två av damerna. 
Jag är inte så duktig på att virka, men jag tänker att det är en fin chans att få stöd 
och hjälp att bli bättre. 

Ps. Jag var jättenervös min första dag igår, men de är jättesnälla. Så välkommen att 
hälsa på 
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Bara detta har jag hittat på Röda korsets hemsida på Facebook. 
I allt elände man ser på tv om kriget så är detta ändå hoppfullt att människor i denna 
tid är snälla och goda och vill hjälpa till. Så jag vill visa hur gott Röda korset gör 
och alla andra hjälporganisationer. 
Så det finns faktiskt hopp och kärlek i denna svåra tid. 
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Här är lite av det jag stickat och skänkt röda korset 

Två av seten klara 
att lämnas till 
Röda korset. 

Här är de kransar jag 
gjort av videgrenar. 

Tavlan är gjord av en Estländsk konstnär 
som nu är död, som i sin ungdom 
fängslades och sattes i fångläger i 
Ryssland på 1950 talet. 
Han blev anklagad för spioneri 
när han var i Ryssland för att titta på 
tavlor i ett museum. 

Garn jag köpt för att 
göra grytlappar av. 

Annette 
Tyrebrant 

Att engagera mig i de som har det svårt ligger nog i mina gener och uppfostran. 
Min farmor var röda kors-syster och mormor var engagerad i svenska kyrkan och skänkte, 
stickade och hjälpte människor. 
Till sist gör jag reklam för mitt set med disktrasa och grytlapp i 100% eko-bomull till förmån för 
Röda korset. All förtjänst går till dem om du köper ett set. 
Vill du köpa så ring: 073-5213754. 
Nu får ni ha en riktigt fin påsk! / Annette 
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Lång väntan på teaterfestival i Västervik 

Jag som Angel Wakefield 

Hejsan mitt namn är Linn Palmqvist. 

På fredagen den 8/4 2022 till söndagen den 10/4 – 2022 så har jag och min teatergrupp 
som heter Teater Fab2 varit på en rolig teater-festival, på ett ställe här i stan som kallas 
för Järnet. Det stället ligger i närheten av järnvägsstationen. 

Där har vi spelat våran teaterföreställning som heter Hissen. 
Den pjäsen handlar om ett gäng kvinnor som fastnar i en hiss (de fastnar inte på riktigt 
utan det är bara på låtsas). Då blir kvinnorna osams och min karaktär som heter 
Angel Wakefield, men som i manuset kallas för Starlet är en lite blyg och rädd kvinna som 
inte gillar att bli instängd, så hon blir väldigt desperat när hon upptäcker att de är 
instängda. Hon börjar gråta när de andra kvinnorna börjar bråka. 

Jag tycker att det har varit en riktigt rolig helg för jag har fått massor med inspiration från 
många olika teatergrupper. En teatergrupp var ifrån bl.a. Kalmar. 

På lördagskvällen så var jag på en mordmiddag. För dig som inte vet vad en mordmiddag 
är så är det en slags teaterföreställning kan man säga. Där man får äta mat och samtidigt 
lösa en klurig gåta om vem som i teaterföreställningen blir mördad. (Det är inget riktigt 
mord utan det är bara på låtsas). 
Jag tycker att den här helgen har varit den allra roligaste i hela mitt liv. 
Jag har aldrig varit med och spelat på en teaterfestival förut. 
För dig som inte vet vad en teaterfestival är så är det ungefär detsamma som 
t.ex. melodifestivalen. Fast man röstar inte på bidrag eller artister utan man tittar på olika 
teatergrupper som spelar olika pjäser. 

Om jag fick välja själv vilken teater jag tyckte var roligast så var det en teater som hette 
Kräkklubben som handlade om tre kvinnor som var med i en klubb och en av kvinnorna 
som i verkligheten heter Lena Hellström spelade en ung kvinna som mådde illa bara hon 
såg en godispåse. Jag tyckte att den teatern var den allra roligaste under hela festivalen. 
Så var min roliga helg slut. Ha det bra. Tack för mig. Kram från Linn. 
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Ingredienser (17) 

12 citronmuffins, färdiga eller recept enligt nedan. 
marsipankycklingar eller godisägg 
strössel 
Marängsmörkräm 

3 dl strösocker 
0.75 dl vatten 
3 äggvitor 
0.5 msk vaniljsocker 
1 krm salt 
150 g vit choklad 
300 g smör, rumsvarmt 
Citronmuffins 

200 g smör 
3 dl strösocker 
3 ägg 
1 dl mjölk 
4.5 dl vetemjöl 
1.5 tsk bakpulver 
1 citron, finrivet skal 

Marängsmörkräm: Koka socker och vatten till en temperatur på 118°. 

Vispa äggvita, vaniljsocker och salt med elvisp till ett fast skum. 

Häll sockerlagen i en tunn stråle under vispning ner i äggvispet tills det blir en glansig 

marängsmet. Vispa ca 10 min och klicka sedan i smöret, lite i taget, under långsam vispning. 

Smält chokladen varsamt över vattenbad. Vänd ner den smälta chokladen i marängsmeten. 
Lägg krämen i en spritspåse och lägg i kylen att stelna minst 1 tim. 

Citronmuffins 

Sätt ugnen på 200º . Vispa smör och socker poröst med elvisp. Rör i äggen ett i taget. 

Tillsätt mjölk, mjöl, bakpulver och citronskal (endast det gula) och rör till en jämn smet. Häll sme-

ten i muffinsformar. Grädda mitt i ugnen 15-20 min. Låt kallna helt innan du dekorerar. 

Spritsa marängsmörkrämen på muffinsen. Toppa med kycklingar eller godisägg och strössel. 
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Vad tycker du allra helst om att göra på våren? 

Markus: 
Det är att kolla på 
Melodifestivalen. 

Lotta: 
Vara ute i naturen. 

Eva: 
Ta vara på solen 
när den kommer. 

Susanne: 
Köpa kulglass på Bredgatan. 
Eller mjukglass på Åhmans. 
Jag var där för två veckor 
sedan, jag var så sugen, 
men då hade de inte börjat 
med det än. 

Johan 
Reinholdsson 

1,2,2,1,2,X,1,2,1,X 
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Nu kommer den… den ljusa tiden, den ljusgröna. Blommiga. 
Snart doftar hela naturen av Hägg och Syrén, fåglarna kvittrar, allt spirar och 
man tar sin första mjukglass i solen. Eller en fika i bersån… 
Många tar på sig lite ljusare och färggladare kläder. 
Påsken är i antågande med ägg, fjädrar och kanske 
lite god mat. 
I maj är det vår på riktigt, Kristi Himmelsfärds dag och 
Mors dag. 

Visst blir man väl lite gladare när det är ljusare 
och solens strålar värmer luften? 
När man kan vara ute lite mer och kylan 
gett med sig... 



  

   
 

               
    

 
             

             
    

           
 
 

          

Visste du att…? 

När du föds har du ca 300 ben i kroppen, när du blir vuxen har 
du ca 206 ben. 

... 
En fjärdedel av alla ben i din kropp finns i dina fötter 

… 
Det går åt mer kalorier för att äta en bit selleri än 

antalet kalorier sellerin innehåller 
… 

Det är olagligt att rapa eller nysa i kyrkan i Nebraska 

Källa: ”49 udda och roliga fakta som du måste veta” 


