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Ordförande har ordet

Tjeenare!
Då var det igen dags för mig att skriva några kloka och välvalda ord.
Läsåret närmar sig med stormsteg sitt slut och jag hoppas att alla har haft ett lärorikt och roligt läsår. Ett
bra tips till ettorna, eller varför inte till alla studeranden är att ifall ni ha ogjorda inlämningsuppgifter eller
underkända kurser, gör uppgifterna och tenta bort proven under sommarren. Jag hoppas att jag själv
kommer följa mitt goda råd.
Som ordförande har det varit en hel del arbete, faktist mera än jag trodde. Men det har på samma gång
varit roligt och givande. Det gläder mig att ni har visat så stort intresse för våra evenemang och jag är
stolt över vår nya och aktiva styrelse. Jag ser redan fram emot nästa läsår och alla de evenemang vi skall
hitta på.
Jag tycker det är lite sorligt att en hel del av er kommer att lämna oss för arbetslivet, välbekanta ansikten
byts ut mot helt okända, men så är tidens gång. Till er vill jag bara säga att ni alltid är välkomna till Filicia.
Om vardagen blir alltför tråkig och trist, finns det alltid pekkasdagar att ta ut så ni kan komma och hälsa
på oss.
I skrivande stund är det två dagar tills Filicias Umeå resa går av stapeln, vi är 15 personer som kommer ha
en intressant och rolig förlängd hälg i Umeå. Det är synd att intresset var så lågt för resan, men jag förstår
om förra sommarens besparningar börjar sina när det närmar sig en ny sommar. På hösten tar vi nya tag
då svenskarna kommer och hälsar på oss. Förhoppningsvis blir det här evenemanget en tradition, så
spara lite slantar till nästa vår så slipper också du med till grannlandet.
Innan skolan slutar kommer vi att en sista gång ordna Music Quiz och Beer Pong, så ta vara på chansen
innan det är för sent.
Vi har en hel del idéer på förbättringar i våra utrymmen, b.la. ett podium med strippstång i discot,
fungerande PS2 med många spel i klubbrummet m.m. Har just du bra idéer vad vi kunde förbättra eller
inskaffa, tveka inte att ta kontakt med oss.
I början av juli ordnas den världsberömda Kalascha cup i Malax. Filicia har legat i hårdträning hela läsåret
för att kamma hem ännu en vinst, så om ni har vägarna förbi lönar det sig definitivt att komma och heja
fram vinnarna.
Till slut vill jag önska er alla ett riktigt trevligt sommarlov.

Tack och bockar!
Jepopäärona

Jepopäärona
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PORRSITZ
Då var det dags igen! Årets porrsitz ordnades av N.U.D & Filicia och gick av stapeln den 9
Februari på Fontana nightclub. Deltagarantalet var ca 140 personer, och här fanns alla
yrkesgrupper representerade: syndiga nunnor, svettiga byggare, sexiga bibliotekarier, glada
sjömän, ur-ringare, bad cops och annat löst folk ;)
Kvällen blev som väntat helt oförglömlig, inte minst när toastmastern ”abraham pussylincon”
fick ge kvällens första straff till sin kollega ”göran horsefucker” detta efter att göran i misstag
kläckte ur sig ”hail the germans” till ett gäng tyska utbytesstuderanden. BUU!
Sitzen var väldigt underhållande och bjöd på allt från att äta godis strings från sjävaste hugh
hefner till att tävla i vem som kunde få ner mest gurka i strupen. Hade man (o)tur kunde man
även skymta lite naket under klädbytar tävlingen. Om man inte fick se något naket under
sitzen kunde man trösta sig med stripporna som showade på eftersläppet, och de som
fortfarande hade pengar kvar kunde även köpa sexleksaker efter sitzen.
Kvällens bäst klädda blev efter en hård kamp Filicias egna Victoria salsasås Sippus.
Ett stort tack till er alla som gjorde kvällen oförglömlig (även om minnet brukar svika efter
sitzar) och ett speciellt tack till Politivas som serverade under sitzen!

Tömatpuré
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Filicias XVII Årsfest 25.02.2011
Studentföreningen Filicia r.f ordnade sin 17:e årsfest den 25.02.2011 kl. 18.00 vid restaurang Silveria.
Årsfesten krävde många veckors förberedande av årsfest kommittén som gjorde allt för att det skulle
bli en lyckad kväll.
När alla 62 gästerna var samlade och hade fått ett glas skumvin i handen blev det dags att förflytta sig
till Silverias Auditorium. Gästerna välkomnades hjärtligt av värden André Alho och värdinnan Maria
Fagersund. Väl inne i auditoriet blev det dags för solennakten som inleddes med tal av Filicias
ordförande Andrè Alho. Därefter blev det Kim Westerlunds, enhetschef vid Wolffskavägen i Vasa, tur
att stå bakom talarstolen. Efter dessa fina inledande tal blev det dags för inbjudna kårer,
studentföreningar och gäster att framföra sina hälsningar och gåvor. Vi fick många fina presenter, b.la.
kalsonger, handdukar, vandringspokal, spatserkäpp, anjovis, korg med minttu, kakao & termos,
överlevnadslåda av korken och många andra bedårande presenter. När alla som ville framföra
någonting var glada och nöjda blev det dags att tacka gamla styrelsemedlemmar för deras prestationer
genom att dela ut intyg.
Efter solennakten förflyttade man sig till matsalen och när alla gästerna stod runt borden anlände
hedersgästerna, enhetschefen Kim Westerlund eskorterades in av värdinnan Maria Fagersund,
årsfesttalaren Joachim Hesthammer eskorterades av Charlott Lihnell. När hedersgästerna var vid
bordet satte sig alla ner. Nu kunde festen börja på allvar, den första kalla snapsen var redan serverad
och kvällens sångledare Kristoffer Nykopp & Jesse Piispanen drog igång med Helan, halvan, tersen
qvarten & qvinten.

Under kvällens lopp höll också årsfesttalaren
Joachim Hesthammer ett vackert och
berörande festtal.
Under festens gång serverades också en utsökt
tre rätters middag med vin och allt som hör
till.
Konferens hölls två gånger under middagen så
att man kunde gå och pudra näsan och smutta
lite ur pluntan. I år var det kvinnornas tur att
få en present av mannen. Kvinnorna fick
parfymer, vi hade även en baktanke med
detta: det är ju alltid roligare att dansa vals
med en väldoftande kvinna. Som tur var hade
iallafall mina danspartners förstått att använda
rakvatten eller eau de toilette.
Innan kvinnorna fick sina presenter höll
ingenjörsstuderande Kristoffer Skrifvars sitt
tal till kvinnan, det var det bästa och mest
underhållande tal jag har hört på väldigt länge.
Efter talet gick alla männen ner på knä bredvid sina bordsdamer och sjöng en hyllningssång, varefter kvinnorna fick öppna sina
presenter.
Cucumber
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Kaffe med avec avnjöts till ljuva toner av rockiga musikstuderande
killar.
Många snapsar senare blev det dags för dans. Till först spelades
fyra valser, första dansade jag med min bordsherre, Kim Westerlund, andra med gentlemannen på min högra sida, Joachim Hesthammer och de två sista danserna med två valfria gentlemän. Så
gott som alla dansade vals efter bästa förmåga. Sista valsen kunde
man också se två herremän från Filicia svänga runt bland paren på
dansgolvet. När den traditionella valsen var avklarad, drog bandet
upp tempot och spelade mera rockiga toner.
Efter valsandet stod alla i kö till fotografen för att få kvällen
förevigad. Många vackra porträtt och gruppbilder blev tagna.
N.U.D flickorna var speciellt ivriga på att bli plåtade. Filicia tog
även en gruppbild och en bild med VIO:s ordförande Arto Latvala
i famnen.
När klockan tickade mot midnatt stod en buss utanför Silveria för
att transportera festprissarna vidare till Filicia Castle för nachspiel.
De som inte genast kunde slita sig från Silveria fick ta den andra
bussen en halv timme senare. I bussen var stämmningen på topp,
folk pratade, stojade och sjöng snapsvisor. Väl framme vid Castle
var nattmaten dukad och festen kunde börja riktigt på riktigt.
Festen fortsatte ända in på småtimmarna. Då värmdes bastun varm
för att testa handukarna vi fått i gåva, vilket ledde till att även
brandkåren fick komma på fest, vi väntar ännu med spänning på
räkningen.

Silliz 26.02.2011
Silliz ordnades 26.2.2011 kl. 12.00 vid Filicia Castle. Det var ca 40 personer som deltog. Alla var glada och på
relativt strålande humör efter gårdagens årsfest.
För de stackars Filicianerna som måste ställa i ordning allting inför sillizen började lördagens slit ett par timmar
tidigare med att städa upp efter nachspielet, duka bord, ställa fram mat och komma i rätt stämning. Filicias egen
äggspecialist och ordförande stod kedjad vid spisen i Castle halva förmiddagen och kokade 90 ägg, andra
Filicianer hjälptes åt att blanda ihop delikat chokladmoussé. Vi hade smärre problem med att hitta elvispeln vi
tagit med, men en ingenjör är aldrig rådlös, fram med borrmaskinen och i med en stor insexnyckel.
Till frukosten bjöds det på alla möjliga godheter såsom, sill, bröd med pålägg, chips, korv, ägg, chokladmoussé,
juice, mjölk, limsa och naturligtvis öl och snaps. För morgonens show stod silliz-toastisarna Prinskorv &
Mad-Cow och det var en show utan dess like. Cuz’ we don’t fuck around at breakfast! Det sjöngs om allt från
båtar som sjunker till Idas feta lår. Under sillizen företogs även ett antal andra aktiviteter än sång, såsom; beerpong, twister, dans samt en stor mängd allmänt skitprat som ingen minns (tur är väl det).
När väl kvällen kom började ryktet gå att Wasaspexet höll en sitz i en näraliggande byggnad och Filicianer som
vi är kunde vi ju inte låta dem ha detta tillfälle för sig själva. Med en insiders hjälp lyckades vi smyga oss in dit
och ge dem en rejäl överaskning. Men Filicianer är ju inte kända för att kunna sitta stilla, därför drog vi oss
snabbt vidare till en mellanfest och slutligen avslutades denna underbara helg på vårt kära Olivers inn.

Cucumber
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Fastlaskiainen
8.3.2011 var årets Fastlaskiainen. Först kan jag berätta vad som händer under Fastlaskiainen.
Dagen inleds med en rinkbandy turnering vid Vasa ishall som börjar klockan 8 och slutar ca
13, ha aldrig hållt mig nykter så läng så vet inte riktigt när den slutar. Det finns också en
upplevelsebana men vet inte riktigt vad det är för något för man har aldrig testat den. Ca kl 14
börjar dragkampen mellan kårerna i Vasa. Efter dragkampen är tävlingen alla villa vinna altså
pulktävlingen. Efter alla har pulkat och brytit bena så fortsätter man till O’Malleys för
prisutdelning och kvällen avslutas med fest på Fontana eller kanske efterfest efter fontana.

Vinnarna i tävlingarna
Rinkbandy: ?
Upplevelsebana: Vio ry
Dragkamp: Novium
Pulkning: Filicia r.f.
Hejjarklack på rinkbandy: Filicia r.f.
(Enligt oss själva)
Styrelsens Fastlaskiainen
Dagen började med att Prinskorv, Jepopääron, Omar och Räkpastej cykla/gick till ishallen kl
10.30 för Novias första match började kl 11. Stämningen var på topp när vi kom dit, fast vi
var de enda åskådarna. Efter en stund så började Novia spela och då började vårt uppdrag som
hejjarklack stöda vårt lag! Lets go Rangers.... elu så va int he vårat lag. Hur som hellst efter
rinkbandyn tog vi våra saker och började traska mot fiskarstranden där dragkampen och
pulktävlingen hölls. Tog jävligt länge att gå dit för vi hade med oss några N.U.D.ister :D men
va gör det vi hade roligt iaf. Ungefär 14 så började dragkampen som Novium skulle vara med
i, men pga att bara Krisse och Malin var där från Novium ställde Filicia upp med några
personer för att hjälpa de. Och Novium vann dragkampen. Wohoo!!!! En stund senare började
pulktävlingen som alla vill vinna. Filicia vann pulktävlingen med motiveringen bla bla bla. Vi
firade med teknisskumppa (10,8% öl). När alla priser var utdelade fortsatte vi till vår
Prinskorv på plättkalas, å he va gått! Å så gjord vi he obligatoriska man jäär tå Prinskorven ha
glömd att logg ut från facebook, facerapea an :D :D :D. Efter plättkalaset for vi ti Fontana på
drack upp våra drinkbiljetter som vi fick tå vi vann pulkase å så for vi häim å sov sedan kl
xx.xx. Om man sku sammanfatt dagen så va e en jävla roli dag å hoppas an blir minst lika roli
nästa år. Hojj.
// Omar/Kattfan/Pallaskatt

Omar
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Filicia Lan

Eftersom intresset visade sig vara stort för ett Lan-Party nu i vår så bestämde sig Filicia sig för att hålla ett åt
våra entusiaster. Filicia Lan gick av stapeln 11-13 Mars och fick många förhandsanmälda till tillställningen.
Multitronic och AS Computer sponsorerade med lite vinstpriser för våra mera officiella turneringar, som
troligtvis lockade ytterligare deltagare. Vi hade nästan hela 40 deltagare under helgens gång, vilket var nytt
rekord med god marginal. Med facit på hand och feed-back som vi har fått så var helgen enormt lyckad!
Stämningen och atmosfären var på topp bland alla deltagare. Trots det stora antalet deltagare så hände inga
stora incidenter under helgens gång. Man tycker att ett riktigt lan-party så innehåller en del datakomponenthaverier, virus och övriga problem. Men denna gång hade vi inga större bekymmer alls, vilket är roligt då man
kan fokusera mera på det vi gör bäst, att nörda oss!?
Alla spelade många olika strategi, fps, rpg och andra olika spel tillsammans. En ny variant av turnering för
Filicia i år var ”Creative Design” – Gick ut på att under utsatt tid, 20 minuter, rita en bild i valfritt program
med temat ”Filicia-Lan” eller ”Filicia Castle”. I år var det vår välbekanta Deng som tog hem vinsten och ett
pris i denna kreativa tävling.
Andra spelen som vi turnerade i var följande:
* Call of Duty 2, Search and Destroy
– Vinnarlaget vann varsin spelmus, värde 50€. Dessa var: eXtas, Sorf, bysso och emilio
* Quake III, Deatchmatch
– Vinnare: Caelum, Andra plats: eXtas , Tredje plats: snooz^^
Vi spelade även många andra spel som t.ex. Heroes of Newerth, Unreal Tournament 1 och Counterstrike 1.6.
Många spelade även League of Legends, Warcraft III; The Frozen Throne, C&C Generals, RainBowSix; Las
Vegas2, Trackmania m.fl. m.fl.
Filicia tackar alla deltagare än en gång för en mycket minnesvärd helg som förgyllde terminen med ett lite
avbrott, fullt med skratt vänner och glädje! Vi hoppas att intresset är lika stort bland våra studerande och
vänner igen till hösten nästa Lan-Party äger rum. Vi ses i höst, på nästa FiLiciAN! =D
Over n’d Out!
//Alec - DaTård

Datård
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Syhfiilis Race
På den inledande dagen av pampasveckan ordnades traditionsenligt det superextravaganta
evenemanget som går under namnet Syhfiilis Race och detta år med ett rymdinspirerat tema.
Dagen började tidigt för alla involverade, för såväl funktionärer som för raceare. Jag själv som
deltog i laget “Rymdingenjörerna” steg upp vid 9-tiden på morgonen. Peppad till tusen öppnade jag
min första öl lagom till frukosten och därefter började jag med raska steg trava iväg mot skolan där
allt skulle förberedas.
När allt var klart, d.v.s. när bilen var maskerad, alla lagmedlemmar var utklädda och mutorna var
förberedda drog vi oss iväg till starten som skulle gå från Sandö. Väl framme fanns där tiotals
spejsade bilar och ännu fler tävlingssugna människor.
Under tävlingens gång besökte vi många olika punkter. En av punkterna var Späjsstation MIR där
Prinskorv, Madcow och Jepopäärona låg utspridda runt några skräptunnor och de var funktionärer
vid denna punkt. Våran uppgift där var att att 1) blåsa upp en kondom och 2) transportera denna en
viss sträcka utan händer. Ifall kondomen brast så blev det noll poäng. Vårt lag fick självklart full
pott i både utförande och mutor. En annan punkt var Apollo som Omar och Laptop höll vid
Öjberget. Där var uppgiften den att man skulle bygga en egen rymdfarkost och efter byggnad
skulle man åka iväg med den.
Den sista punkten i tävlingen var Olivers Inn. Där skulle man anmäla att man kommit i mål och
lyckats utföra alla punkter inom utsatt tid. Eftersom som vi hade en god tidsmarginal (4 ½ minuter)
passade vi på att beställa varsin öl innan.
Det hade varit en intressant och fartfylld dag med många svåra utmaningar men vi i vårat lag tyckte
ändå att vi lyckats med bravur. Efter Olivers blev det mellanfest, var minns jag inte men mellanfest
var det i varje fall. Senare på kvällen ordnades prisutdelning på Fontana och vårt lag fick stolta ta
emot priset för bästa mutor medan laget ” Snåres Grisar” fick ta emot priset för bästa utförande.
//Räkpastej

Lillen
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Pre Pampas,
Svättpärlorna har börjat rinna ned för pannan, fötterna värker efter allt spring och stämmningen i
Filicia Castle är inte som den brukar. Visst, alla är glada, men humorn är aningen krystad och en viss
känsla av nervositet finns i luften. Kvällens toastisar sitter i ett hörn, bleka som får, och gör de sista
förberedelserna. Ibland uppstår något som kan jämföras med tysta minuter, man kan nästan höra
cyklisterna trampa förbi utanför. Detta hör definitivt till ovanligheterna när pratglatt folk som Politivas
och Filicias styrelser är samlade. Varför denna nervositet? Kan det bero på att folk är trötta efter
Tisdagens och Onsdagens festligheter? Nej knappast. Med stor säkerhet vågar jag påstå att tankarna
som snurrar i allas huvud är; ”Succé eller fiasko?”.
Så småningom börjar folk droppa in, vissa med lättare steg än andra. Skratten börjar sprida sig i salen
och de lediga sittplatser försvinner med rask takt. Folk från hela svenskfinland har sökt sig till Castle
för att se vad Filicia och Politivas har ställt till med. Förväntningarna är redan skjutna upp i taket och
fiilisen lika hög som Ozzy på 70- och 80-talet. Kvällens toastisar kan jämföras med darrande dildosar
och har nu lika mycket färg som nykokad moscha, de tömmer desperat i sig en sista slurk mod före
salen tystnar. Nu händer det, skall Politivas och Filicia klara av att leverera, vinna eller försvinna,
Pampas starts here!
Mitt i allt tystnar salen, någon bekant låt hörs i högtalarna, och när vi minst anar det rullar två bekanta
ansikten in på varsin brummande traktor under tonerna av Traktor Alban. Det är förstås kvällens
toastisar prinskorv och jepopäärona som gör entré och drar genast igång med Helan, omedelbart följt
av Halvan. Våra härliga tostisar glömmer nästan direkt bort nervositeten och har inga problem med att
underhålla 150 erfarna sitzare. Jepopäärona och Prinskorv orsakar skratt efter skratt, volymen på
snapsvisorna stiger sakta men säkert och även servitörerna börjar röra sig mera slumpmässigt. I sinom
tid börjar de ökända straffen dyka upp. Första straffet kommer ganska snabbt, och åter igen har
toastisarna tänkt på allt! Uppmärksamma och omänskliga som de är, delas första straffet ut för
ouppgjorda regelbrott från tidigare års sitz. De tiderna är förbi då man kunde smita ifrån ett straff med
en snäll blick och smicker till servitörerna. Nu är det Jesse och Adde som sitter på tronen!
Efter att Jepopääronas Case och Prinskorvens Ursus har körts fram och tillbaka i salen, och alla kossor
är mjölkade så börjar sitzen lida mot sitt slut. Men skam den som ger sig! Ifall ni trodde vi skulle nöja
oss med 150 sitzare får ni tänka om, nu börjar det vilda eftersläppet! Det tar inte länge före Metaphor
stiger upp på scenen och bjuder på en riktig show! De gör sig välförtjänta av sin dricka och är
definitivt välkomna tillbaka. Festen fortsätter hela natten lång och sammanlagt har det varit omkring
250 pers på besök under kvällens gång.
PrePampas blev en succé! Vi kan inget annat än att vara stolta, undertecknad vill tacka Politivas och
resten av Filicias styrelse för en enormt bra genomförd sitz! Och utan tvekan kan man tacka två
personer för att vi klarade av förväntningarna. Gånger som denna är man stolt att få vara vän med
Jepopäärona och Prinskorv! I efterhand kan konstateras: Någon bättre start på Pampas Nationaldag
kan bli svår att överträffa.

Röö Mjölchen
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Pampas Olympiaden
Ingen har antagligen kunnat undgå att Pampasveckan just passerat. Halarna hade som ni märkte
erövrat staden och samtidigt torget, krogar och sängar. Hursomhelst har det varit en massa folk
som deltagit i festligheterna och till festligheterna hör inte bara att mixa o mingla med folk, utan
att också delta i tävlingar och visa att man är bättre än alla andra.
För att visa att Filicia är med i svängarna har vi förstås deltagit, med två starka lag, i olympiadernas
olympiad, Pampas Olympiaden. I första laget deltog Gain-o-maX, Prinskorv, Jepopäärona och Röö
mjölchen och andra laget deltog Mad Cow, Tomatpure’, Räkpastej och Cucumber. Med dessa
kämpar antog vi att vi att guldskörden var säker. Efter att lagen tidigare kväll värmt upp, med att
sitza lite och psyka andra lag i Filicias utrymmen på Brändö, var lagandan på topp.
I första heat deltog förstås första laget. Efter en jämn sprint på fyramanna-skidorna tog Filicias
män snabbt ledningen med att skala potatis med tänderna som riktiga Laffjösbor. Efter
”päroskalase” ﬁck ingenjörerna visa sina byggarkunskaper. Med hjälp av kanske världens
mesigaste hammare var det tänkt att man i tur och ordning skulle slå varsitt slag på en fyra tums
spik och på detta sätt få in spiken i en björkstubbe som de andra lagmedlemmarna höll i. Detta
gick ganska bra även fast en viss frustration uppstod i laget under hamrandet.
In i sista gren ledde laget fortfarande. Sista grenen var att man skulle få omkull fyra ölburkar med
en enda tennisboll som man blev tvungen att hämta efter att man kastat. Låter helt enkelt, men
blanda då in, att innan utförandet av detta , snurra fem varv runt ett kort kvastskaft med pannan
mot ena ändan och andra ändan i marken. Detta gjorde saken lite svårare och dessutom kom
grisen och ställde sig i vägen för oss. Nåja, Filica kämpade väl men tyvärr täckte det inte till! Andra
laget fortsatte i samma anda men de föll också de på mållinjen. Men man får bara konstatera:
Filicia kan inte vinna allt, även om det verkat så under vårens gång. Grattis till vinnarna och
hoppas vi får en ny chans nästa Pampas!
Gain-o-Max

Gain-o-Max
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Filicia donerar blod
Den 14.3 startade Novium en blodgivningskampanj. Eftersom en stor del av Filicia styrelsen
är med i Noviums Fullmäktige och vårt kära Rådd råddar åpå som Noviums Tutoransvarig,
tog vi initiativ och visade gott exempel. En annan orsak var att både Noviums årsfest och
Pampasveckan närmade sig, så det gällde att passa på sålänge blodet inte var alltför utspätt.
Jepopäärona och vårt kära Rådd stegade stolta och självsäkra in på blodgivningsstationen, och
vad ser vi om inte en blek liten prinskorv som ligger i en stol med grova slangar som pumpar
massiva mängder blod ur hans lilla kropp. Pulsen började sakta stiga för oss.
I väntrummet satt också två tjejer från vår kära vänförening N.U.D, sörplade saft och
smaskade i sig kex. De hade inte fått donera blod, för en var förkyld och den andra var ännu
en gång en dag för tidigt från föregående donation. Jag hoppas det är tredje gången gillt för
hennes del. Men hursomhelst fick de kex och saft, så det var ingen onödig resa.
Hoppas vi har bättre tur än tjejerna. Vi blev ombedda att dricka saft och fylla i blanketter,
självsäkerheten sjönk liti. Det blev Råddets tur att gå med blanketterna till sjuksköterskan för
att få tummen upp eller ner. Det blev tummen ner denna gång, för Råddet hade varit
utomlands till något märkligt land med 6 månaders karenstid och råddat bland marsvin och
konstiga växter.
Då var det plötsligt min tur att få domen, mitt blod dög tydligen så det var bara att lägga sig
snällt ner bredvid pumpmaskinen. Fast man visste att det inte var det minsta farligt eller alls
skulle kännas, var man lite nervös. Det blev ju inte direkt bättre av att prinskorven hade tutat i
en att nålen var jättestor, men såhär i efterhand vet jag ju vad han jämför med.
Det bästa med att donera blod var att man fick mat, jag åt en smörgås, en riskaka, en banan,
några kex, drack kaffe och några glas juice. Och så känns det ju alltid bra att göra någon nytta,
kanske rädda ett liv eller t.o.m. tre. När jag på kvällen ringde min mamma (som är utbildad
speciallaboratoriesköterska) för att berätta hur duktig jag hade varit, fick jag lägga till ännu en
sak på positiva listan. Jag hade högt hb, och då är det tydligen bra att donera blod.
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Umeåresan
Dag 1 (Torsdag 31.3)
Kl.07.56 Finsk tid
I RGlines terminal satt en ensam själ och väntade. Han väntade på att de övriga
resenärerna skulle anlända. Då brakade mittiallt helvetet löst och hela huset började
skaka. Utomhus regnade det eld och människor flydde i panik. Filicia anlände. Vi
satte oss ner, allting blev tyst. En efter en anlände de övriga deltagarna tills hela
skaran på 15 personer var samlade. Alla var litet förundrade över hur resan skulle gå.
Skulle vi komma fram i tid? Skulle vi fastna i isen? Skulle båten sjunka? Med RGline
är allt möjligt. Då sällskapet äntrat båten satt alla förväntansfulla och väntade, och
väntade, OCH VÄNTADE! Till slut for ett sus genom passagerarskaran och fartyget
började sakta röra på sig. Likt som i ett charterflygplan applåderade två passagerare.
Fartyget välde fram genom isen likt en valross som jagar sälar. Till slut tog valrossens
krafter slut och vi satt fast i isen. Som tur var fick vi snabbt assistans av isbrytaren
Atte och kunde fortsätta vår färd. Efter många om och men anlände vi till Umeå tre
timmar försenade, dock litet glada i hatten. Stressade som kaniner i parningstider
sprang vi av båten, gjorde en snabb hälsning på våra svenska värdar och for iväg ut
mot Volvo lastvagnar.
Med endast 15 minuters marginal anlände vi till Volvo och blev varmt mottagna med
en presentation och en vandring genom fabriken. Efter rundvandringen kom nästa
problem; att ta sig in till stan. Han som guidat oss runt var vänlig nog att skjutsa några
av oss, samt våra väskor in till vandrarhemmet. Den övriga skaran vandrade iväg till
närmaste busshållplats. Väl framme fick vi veta att man inte kunde betala med
kontanter på bussen och inte heller med Visa-electron. Dessutom fanns möjligheten
att köpa SMS-biljett men detta fungerade inte med finskt abonnemang. Resultatet av
detta blev att vi ringde efter taxi. Då vi kom till vårt vandrarhem, KFUM, gick vi in i
vårt 14 personers rum endast för att märka att en av våra sängar redan var upptagna.
Vi körde taktiken först till kvarn och stackars Lillen fick sova på golvet.
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De av Filicia-styrelsen som var representerade på resan utom Lillen, som fortfarande
var ledsen över sin sovplats, for ut till Umeå Universitets campus och kollade in bl.a.
deras samlingsrum, ett kårhus och campus i övrigt. Väldigt imponerande! Plötsligt
kom vi på att vi inte fått någon mat sedan båten så vi drog in till stan på en mAxburgare och sen iväg till vandrarhemmet och samla krafter inför morgondagens
strapatser.
Dag 2 (Fredag 1.4.2011)
Kl. 06.30 Svensk tid
BIIP, BIIP BIIP, BIIP BIIP BIIP!! Sömnyr sökte jag febrilt efter min telefon och
stängde av larmet. Första jag såg då jag gnuggat sömnen ur ögonen var Tömatpurés
stjärt, visserligen med kalsonger på men ändå ingen vacker syn att vakna upp till. Nu
började kriget om duschen. 14 stycken som ska hinna använda en dusch på ca en
timme. På något vis löste det sig och efter en snabb frukost bar det iväg till Sweco på
studiebesök. Efter ca en timmes väldigt intressant presentation, med tillhörande
rundvandring i deras lokaler, var vi ute och yrade på stan igen.
Eftersom nästa besök på Umeå Universitet var först om några timmar hade vi litet tid
på oss att shoppa loss på systemet. Med litet möda och stort besvär tog vi oss genom
systemet utan att skämmas allt för mycket. Telefonen ringde! Det var RG-line som
meddelade att båten inte skulle gå förrän på måndag morgon. SKIT! Bara att anpassa
sig enligt läget.
Nu var det dags att byta vandrarhem eftersom de inte hade rum för oss resten av
helgen på KFUM. På något vis tog vi oss ut till 57:ans vandrarhem och kastade snabbt
in våra saker och drog iväg till Umeå Universitet. Väl framme fick vi en kort allmän
presentation och en rundvandring runt campus. Då vi kom till Tekniska Högskolan
vid Umeå Universitet fick vi en litet närmare presentation av detta och en
noggrannare rundvandring i deras laboratorier, vilka var det enda som var mindre än
det vi har i Vasa.
Efter rundvandringen stack vi iväg till kårhuset Origo på EPP (Efter Plugg Pub) och åt
gott och drack några öl för att värma upp inför kvällens sitz. Tyvärr stängde Origo
någon timme innan sitzen började så vi fick smita iväg på mellanfest till ett av de
många samlingsrum som fanns i deras källare. Där satt vi och pratade och drack för
att döda tid och mittiallt blev det bråttom då jag och Tömatpuré kom på att vi inte
förberett sitzen ännu. Vi stressade iväg till Origo och började flytta bord och
förbereda straff och lekar.
I sista stund fick vi allting klart och gästerna började strömma in.
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Nervositeten steg medan vi väntade på att de sista skulle sätta sig. Så mittiallt hörde
man ”När börjar sitzen, när börjar sitzen..” och Matti och Pekka uppenbarade sig. Två
finnar mitt i Sverige, kan det bli värre. Traditionsenligt började sitzen med Helan går.
Då vi sjungit den så märkte vi till vår stora förvåning att vi inte fått någon snaps. Efter
en snabb med min toastispartner och en av barpersonalen fick vi veta att man måste
gå till baren och beställa snaps, d.v.s. ingen servering till borden. Detta gjorde att
sitzen sket sig litet redan från början, men vi gjorde en snabb anpassning och gjorde
vårt bästa med att hålla koll på vem som gick till baren och vem som gick på wc eller
rökpaus.
Efter en snabb omplanering av i princip hela sitzen och några fler sånger blev det dags
för kvällens första straff. En svensk som inte kunde vara tyst, förståss. Vi tänkte att vi
börjar litet snällt och eftersom han verkade bli glad i hatten ganska fort så hällde vi i
honom ett stop med vatten. (Kan nämnas att han somnade innan sitzen var slut.) Nåja,
sitzen fortsatte utan problem ca 2 sånger till och det var dags för nästa straff. Eftersom
sitzen hette ”Finnarna kommer” så hade vi med oss en liten present som vi samlat
ihop på vägen dit; några kondomer med någon, enligt vad de som fick straffet sa,
sötsaltsur kladdig vit vätska, NAM! Eftersom de var 4 som skulle ha straff, delades de
in i två ”lag”. En ur laget skulle lägga sig på golvet, den andra skulle bita sönder
kondomen, suga ut innehållet och stående träffa munnen på den som låg på golvet,
NAM!
Sångerna fortsatte och dryckerna flödade. Tyvärr verkar svenskar, och en del ”finnar”,
ha liten blåsa så fast vi hade haft pisspaus smet ca 10 person iväg på wc. Detta kunde
inte toleraras så vi utlyste masstraff. Vilket straff passar inte bättre än sockan om man
har masstraff. Sagt och gjort. De delades in 2 grupper igen och en blandning av
diverse godsaker silades genom en fotbollssocka som på något mystiskt vis hamnat i
mina kalsonger. Denna jättegoda drink skulle sedan skickas från den ena till den
andra, via munnen på alla, till den sista som fick svälja. Allt detta resulterade i:
äcklade miner från deltagarna, äcklade miner från publiken, ett väldigt vått, kladdigt
men framförallt äckligt golv samt en väldigt road barpersonal, ända tills de insåg att
det är de som skall städa. Ungefär vid den här tidpunkten försvann minnet, dock har
det berättats åt mig att det dracks kopiösa mängder öl och sprit på eftersläppet, som
förövrigt även det var på Origo. Lillen, Tömatpuré och jag lär också ha missat sista
bussen hem, vilket förklarar varför vi alla tre vaknade upp hos någon totalt okänd tjej
som på något konstigt vis ändå var från Pampas.
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Dag 3 (Lördag 2.4.2011)

Kl.08.47 Svensk tid
Jag vaknade av att solen brände i ögonen. Ännu en morgon blev det första man såg då
man slog upp ögonen Tömatpurés kalsongbeklädda stjärt. Hoppas det inte blir en
vana. Vi sparkade liv i Lillen och tackade vår värd och började undersöka var
någonstans vi befann oss. Tydligen var vi lång från centrum någonstans i slummen.
Lillen blev rädd och började gråta. Han hade hemlängtan. På något underligt vis
hittade jag dock en pissljum öl i min jackficka som tröst. Kan man få bättre
morgonmål?
Efter en stunds promenerande hittade vi en busshållsplats och tog oss in till
vandrarhemmet. Resten av resesällskapet började så småningom röra på sig och krypa
ur alla skrymlen där de sovit. Vi hade litet tid över innan vi skulle tillbaka till campus
för lite lördagslek. En del använde tiden för att fylla på sina förråd från systembolaget
medan resten gick ner till kvarterskrogen och åt frukost, bestående av pizza, pasta
eller kebab i olika former.
Då vi ätit kom vi fram till att vi ännu en gång har väldigt bråttom och stressar iväg till
campus. Väl framme fick vi vänta ca en timme tills alla vaknat och orkat släpa sig till
campusängarna. Då mittiallt börjar tävlingen med första grenen som är att svepa en öl,
springa ~50m, snurra 20 varv runt en deltagare som står på knä, springa tillbaka,
svepa en öl. Mitt lag vann! Fint jobbat Alex! Detta var dock endast första grenen.
Övriga grenar var: vinstafett, äta godis med puss, pulkrace, snögubbsbyggartävling
och dragkamp. Egentligen vann mitt lag allt, men det tyckte inte domarna, inte ens
fast de fick mutor.
Då lekarna var slut gick vi inomhus och spelade caps och umgicks. ”Vilken kelsjuk
gås du har! Ja, det är en umgås!” P.g.a. någon dubbelbokning måste dock några av oss
åka in till vandrarhemmet och byta rum. Som tur var gick detta fort eftersom en av
våra vänliga värdar faktist var nykter ännu. Väl inne i ”caps-salen” satt alla och
kastade korkar hit och dit, nästan som att det var fullt krig. Själv deltog jag inte i
capsen utan smet iväg med ett annat gäng i bastun. Tyvärr var det en svensk bastu så
den blev inte varmare än ca 60 grader så det var inte värt att sitta så länge. Då vi kom
ur bastun var det dags för sittning (sitz på svenskt vis). Sittningen böjrade med en
sång förståss, sedan drack vi och åt och med jämna mellanrum var det några små
spex, bland annat fick vi se ett nakenspex. Om det var positivt eller negativt får man
själv avgöra men en sak är säker, det var naket! Vår kära ordförande såg dessutom till
att det blev ännu naknare, tack för den! Efter sittningen blev det också denna kväll
eftersläpp på Origo men även denna gång började minnet svika. Vi lär i alla fall ha
haft kul.
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Dag 4 (Söndag 3.4.2011)

Kl.17.26
Jag vaknade upp och första tanken som slog mig var ”Kvann fan je ja?”, andra tanken
som slog mig var ”Kva jool ja igoar?”. På något sätt lyckades jag ta mig in till stan
och vandrarhemmet där alla satt och väntade klistrade framför en film och med en
mängd chips och annat snask spridda över ”mysrummet”. Till och med Mosiga
Markus hade vaknat ur sin skönhetssömn, dock var han litet mosigare än vanligt. Mitt
i allt mysande med filmer och allt vad där hör till ringde RG-line igen; avgången från
Umeå på måndagen skulle bli försenad, båten skulle tidigast avgå kl 14.00. Alla svor.
Resten av kvällen gick åt till att sitta och dega framför tv:n och vräka i oss chips.
Dag 5 (Måndag 4.4.2011)
Kl.09.24
Jag vaknade 6 minuter innan telefonalarmet började tjuta. Jag kröp ur sängen med en
liten släng av kvarhängande krapula och tog mig ner till det gemensamma köket där
några andra stackare satt och var mosiga. Jag klämde i mig en smörgås och en liter
norrländsk chokladmjölk då det plötsligt slog mig, jag skulle ringa RGline och kolla
läget kl.10. Sagt och gjort ringde jag, endast för att få veta att jag skall ringa igen runt
12. Vi började fundera på alternativa sätt att ta oss hem. Allt från Copterline till att
hyra bil och köra runt kom på tal och även priser kollades. Efter många samtal och
mycket divlande om vilket alternativ som var bäst kom vi fram till att billigaste
alternativet var att ta bussen till Haparanda och tåget ner till Vasa. Problemet var att
bussen gick 12.15 och jag skulle ringa RGline kl.12. Detta innebar att vi måste börja
gå in mot busstationen. Väl framme fick var och en välja om man ville ta bussen eller
flyga hem. Resultatet blev att 10 stycken tog bussen och eftersom jag bestämde mig
för att sluta mig till skaran som litade på båten utsåg jag Jepopäärona till reseledare
för andra gruppen.
Så stack de iväg och vi fem dumdristiga, om än litet modiga, satt på bussstationen och
visste varken ut eller in. Efter en stunds funderande kom vi fram till att vi måste
aktivera oss. Vi letade upp några skåp att dumpa våra saker i och stack ut på stan. På
stan fanns absolut ingenting att se så vi tållade på litet tills det blev sent. Då kom ett
samtal från RGline: ”Båten har nu svängt tillbaka mot Vasa och avgår från Umeå
tidigast på Onsdag.”. SATAN! Då slog det oss att vi inte hade någon sovplats. Då
kom jag på den briljanta idén att ringa till henne som vi vaknade hos på
lördagsmorgonen. Hon blev jätteglad att höra av oss och välkomnade oss med öppna
armar. Harry och Gaurav hade dock egna sovplatser så det var bara jag, Tömatpuré
och Johan som sov hos henne. Tyvärr rymdes inte Johan i hennes rum så han fick
sova i sällskapsrummet på soffan.
Vi bokade våra flygbiljetter och gick och såva.
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Dag 5 med Jepopäärona som reseledare
Kl.11.30
Vi hade precis bestämt oss för att ta den långa vägen runt Kvarken och Botten-viken
så det blev ett hastigt uppbrott från vandrarhemmet eftersom Norrlandskust-bussen
avgick kl.12.15. När vi väl var vid busstationen inne i centrum började några tveka
ifall de skulle ta den långa vägen hem eller hoppas och be till gudarna att RG-line
gick. Mitt i allt var vi bara 10 resenärer och jag hade befodrats till reseledare. Med
bara några minuters marginal hann alla få bussbiljetter och släpa sina väskor till
bussen. Resan upp till Torneå tog ungefär sju timmar med endast ett par korta 10
minuters pauser, otroligt nog hann ändå några köpa både hamburgare och franska
under de korta pauserna. Som reseledare blev jag ganska nervös när jag fick höra att
några hade gått för att beställa hamburgare. Resan upp var faktiskt nästan behaglig,
jag kan varmt rekommendera bussarna. Bussen var en modern dubbeldeckare med allt
som hör därtill. I bussen fanns WC, Wlan, strömmuttag vid varje plats och
”bussvärdinnor” som serverade kaffe, smörgåsar och mindre sötsaker, dessutom
visades olika filmer hela vägen upp. Det som förvånade mig var att bussen var så
billig fast ingen hade internationellt studiekort, endast 250kr och att bussen nästan
hela vägen var full med folk, bortsett över till Torneå när det bara var 10
Finlandssvenskar och en Finne.
Väl framme i Torneå var det en timme tills tåget skulle gå, men vi valde att leta upp
tågstationen till att börja med och jag tror att de flesta av oss fantiserade om en varm
måltid i en varm tågstation. Det tog inte så värst länge att hitta Torneå tågstation, men
väntas nu, vad öde det värkar här. Hej! Det är en lite lapp på ena fönstret till
tågstationen.....ahaa det går inga tåg härifrån, vi skall tydligen till Torneå Östra
station. Var är den då? Nemen tänka sig, VR hade t.o.m. en liten karta fasttejpad på
fönstret. Det blev att traska vidare, det gick inte många meter innan halva gruppen
med sina smartphones började tvivla på sin reseledare, för de hade knappat in en
adress som ville åt ett annat håll, men jag hade ju sett på kartan så jag stod på mig.
Efter ett par kilometers lunkande med full packning och början till mansikka hittade
vi Östra tågstationen. Östra stationen var inte mycket att hurra för, en liten blå skylt
med en 1 och texten Torneå Östra, inte ens en station bara två små väntebänkar med
glas runtomkring. Det var tur att vi valde att söka upp tågstationen innan vi mättade
våra kurrande magar, för det var inte många minuter tills tåget kom.
Väl ombord på tåget var det ett mål varm mat som gällde, maten smakade utsökt. Sen
var det bara att sätta sig ner och vänta på att tåget anlände till Seinäjoki kl.04.00. En
del lyckades somna och andra försökte sova men själv har jag svårt att sova i
kollektiva resemedel om jag inte är dödstrött vilket jag inte var. De flesta led av
samma problem som jag. Istället spelade vi kort, lyssnade faaschinerande på när Björn
pratade Norrländska, nästan bättre än en Norrlänning och vartefter klockan tickade
vidare blev vi mosigare och mosigare. Till all tur var vi nästan ensamma i vagnen, tur
är väl det för när man blir alltför trött slår det helt enkelt slint och vi skrattade hejdlöst
till både bra och dåliga skämt.
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När tåget stannade i Seinäjoki möttes vi av våra två hjältar Röö Mjölchen & Omar
som hade tvingat sig upp mitt i natten för att halvsovande slingra sig iväg mot
Seinäjoki. Bilresan hem var ganska intim, med bagageluckan fylld till bredden av
väskor och fyra personer i baksätet. Själv satt jag på med Omar och hemresan flöt på
smidigt ända tills någonstans mellan Laihia och Vasa när det blixtrade till....aidå det
blev visst lite dyrare resa än planerat. När Röö Mjölchen ett par minuter senar ringer
till Omar och berättar om samma blixtrande fenomen, kunde jag inte hålla mig för
skratt, fasten man inte borde skratta, men jag skyller på tröttheten.
Ungefär kl.05.30 kröp jag ner i min underbart sköna säng, jag hinner bara slumra till
så ringer telefonen, det var Ivar som meddelade att de var på flygplatsen i Umeå.
Gonatt!
Dag 6 (Tisdag 5.4.2011)
Vi vaknade upp och packade snabbt ihop våra saker, gick och väckte en naken Johan
och stack ut och väntade på taxin. Utan större problem körde taxin ut oss till Umeå
Airport och vi fick till och med alla väskor in-checkade. I säkerhetskontrollen ville
vakten känna litet och så var de litet intresserade av Johans halare, annars ingen större
fara. Allt väl ännu. Efter ca en timmes väntan steg vi på planet och flög iväg hemåt.
Flygresan tog ca 20 minuter. HEMMA!! ÄNTLIGEN!! Väl på finsk mark igen tog vi
ut våra väskor och gick ut till Röö Mjölchen som så vänligt satt och väntade på oss.
Han tog oss hem.
Tack och förlåt, för allt!
//Ivar Gullström med litet assistans av André Alho
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Styrelsens Kockhörna
Ivars glada sandkaka
200 g Smyör
2 1/2 dl Såkär
2 1/2 dl Kväitmjuöl
2 tsk Baakpulvär
3 Egg
2 msk Kånjak

Blaand ihop allt i en skoål (håx ti skaal eddjen). Työm a i
naon slaks fårm såm e gar ti ha i oonin. Förbann de sjölv tå et
itt a lakt oap oonin naa änn. Biid tärt oonin je varm å shlieng
in a. Let a va där tärt e je färdit. Ta ut a å märk at åp nae jevla
viis ha e hienda bränn entå. Slieng skitin å ga ner ti Sale å
handel Euroshopper-muffins. Häim å jiet! Minns ti niesta
gang at itt et kan baak!

Jesse:s satanas plättar

Kaffe ala Pallaskatt (1 kopp)
Ingredienser som behövs:
Vatten ~ 2 x 10-13 km3
Kaffe ~ 2 x 10-13 km3 (mer eller mindre
beroende på hur starkt du vill ha ditt kaffe)
Valfri sprit
~ 4-10 x 10-13 km3 (beroende
på hur deprimerad du är)

Nåja dags att laa na plättar. Buri me å öppen en vodkflask å ta in sup. kläck två jävla ägg i en förbanne skål å
ta en teel sup, spill fö gud skull int vodkan. Visp skitin
ur äggen och tillsätt typ en halv liter alkoholfri vitryss
(mjölk), ta na lite öl fö omväxling. Mät upp två å en
halv deci av na sakrens mjöl, om tu har int na mjöl kan
du säkert använd kreatin (ej testat). Trick upp resten av
hede ööle tu hadd å öppen en ny elå två. Häll i
mjöle/kreatine å visp som en dåår samtidigt. Sätt lite
minder än en teskäid salt i, å glöm fö fan int bort ti visp
helvetets skitin häila tidin å ti dräck öle. Sedan tillsätter
tu en matskäid socker, ji tu en sötan prupp gaar e me
fingre å, men tvätt händren furi man väit int vann tu ha
vari! treckk lite mäir öl elå vodka! Sedan letar du e staa
en stånd, undi tidin kan du dreckk en nager öl! När e ha
stäji en stånd ska tu steik skitin! Stäikpannon ji varm så
slåcken int på an, tå du vaknar siir du ut som en
hankeit! Garner me sylt å sexgrädde!

Prinskorv
Så nu är det bara att hälla vattnet i
kaffekokaren och lägg till kaffet i filtret. Sätt
på kaffekokaren och vänta X antal minuter till
kaffet är klart. Toppa kaffet med ett hårstrå
från en pallaskatt. Så nu är det färdigt att
dricka. Dricka gärna kaffet till en Ivars Glada
Sandkaka.
Enjoy.
// Omar (Pallaskatton)
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Mias goda chokotårta!
INGREDIENSER:
250 g mörk choklad, hackad
125 g osaltat smör
1 tsk vaniljsocker
6 medelstora ägg, vitor o gulor för sig
1½ dl ljust muscovadosocker
2½ dl grekisk yoghurt
fint rivet skal och saft av ½ apelsin
2 msk apelsinlikör
2 msk florsocker
(chokladlockar till garnering)
1. Smält chokladen med smöret och rör
ner vaniljsockret. Vispa äggulorna med
1dl socker i 3-4 min eller tills blandningen inte flyter ihop när vispen lyfts.
Vänd ner chokladblandningen.
2. Vispa äggvitorna fasta i en ren
glasskål. Vispa ner resten av sockret lite
i taget. Vänd ner en fjärdedel av äggvitorna i chokladblandningen för att
mjuka upp den, vänd sedan ner resten.
3. Smörj en form med löstagbar botten
med 23cm i diameter, klä bottnen med
urklippt bakplåtspapper och smörj
sedan även pappret. Skeda ner blandningen i formen o grädda i ugn i 160
grader i 30min tills den rest sig ordentligt och fått en spänstig konsistens.
4. Rör samman yoghurten, skal och saft
från apelsinen, likören och florsockret
till en jämn blandning och ställ in i
kylskåpet. Låt kakan svalna i 10 min
innan den serveras med apelsincremen
och chokladlockar.
Mums!

Filicia Aktuellt
Musrådets mumsiga musar

En söt efterrätt som härstammar från Turkiet, perfekt till första
dejten.
Ingredienser
2 msk strösocker
250 g smör, rumsvarmt
0,5 msk
citronskal, rivet
0,5 tsk salt
2 st
ägg
7 dl vetemjöl, (420 g)
2 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
Sockerlag
7 dl
vatten
5 dl strösocker
2 msk citron, pressad
Garnering
1 st
äggula
Tillbehör
lättvispad grädde
Tillagning
1. Sätt ugnen på 175°. Blanda ingredienserna till sockerlagen i
en kastrull, gärna med släpplätt-beläggning. Koka upp och sjud
under lock ca 15 min. Låt svalna.
2. Vispa socker och smör vitt och fluffigt med elvisp ca 5 min.
Tillsätt citronskal och salt. Vispa ner ett ägg i taget. Sikta ner de
övriga ingredienserna och blanda till en jämn smet.
3. Forma degen till 24 små avlånga bullar, ca 2 cm i diameter,
med mjölade händer. Lägg dem på en långpanna klädd med
bakplåtspapper. Dra ett streck med fingret på kakorna. Fyll
skåran med uppvispad äggula. Grädda mitt i ugnen ca 20 min,
tills kakorna är ljust gyllenbruna.
4. Lägg de varma kakorna i en skål och häll över lagen så att
det täcker. Låt svalna i lagen ca 15 min. Ta upp kakorna och låt
dem rinna av. Förvara dem svalt. Servera med lättvispad
grädde.

Filicia Aktuellt
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Myrstack
Ingredienser:
1 burk philadelphia
1 fullstor rödlök
½ burk svart kaviar
gräslök
Hur gör man?
Hack röölöökin ganska fiint, fysök att it gråt å minnas att skala han innan do hackar.
Bland löökin å philadelphia.
Legge e i en hög på ett fat så he ungifär sir ut som en myrstack.
Breid åpå kaviaarn.
Klipp gräslökin i betar å legg e runt stackin å naliti på stackin så he sir bussiy ut.
Tå vare fäädi att äta!
Passar ti allt!
Extra bra ti salta kex å vin, Jepougnspääror å vin eldä na anat å vin!
Resepti e låna åv Jepopääronas svämoor.

Mumsmums:
Detta är ett bra morgonmålsalternativ för den som tränar
eller annars vill ha någonting nyttigt i sig på morgonen.
Man behöver 250g naturell kvarg, 1 banan, 2-4 råa ägg
men endast en gula, 1-2dl havregryn, en msk sylt eller
bär, sötningsmedel kan sättas till ifall man endast använder bär. Detta mixas sen och för att få smeten mera
flytande kan man tillsätta valfri mängd mjölk. Avnjut 45
minuter innan morgonlänken eller morgonpasset. ;)
Markus Lahtinen
Idråd

Rörihopkaka- en kaka som inte ens en man
kan misslyckas med!
Sätt ugnen på 175 grader
Rör ihop:
100gram smält smör/margarin
2 deciliter socker
2 deciliter vetemjöl
1 tesked bakpulver
1 tesked vaniljsocker
2 stycken ägg

2-3 deciliter bär eller hackad frukt ( ex. jordgubbar,
hallon, persikabitar)
Rör ihop alla ingredienser i en bunke. Smörj en form
bra o sätt skorpmjöl på kanterna om så önskas, kan
löna sig om man inte har en form med löstagbara
kanter.
Sätt smäten i formen, släng in i nedre delen av ugnen
och sätt klockan på ca. 30-35 minuter.
Vänd kakan uppochner och låt svalna en stund, pudra
på lite pudersocker och vóila! En helt underbar och lätt
kaka är klar för de objudna kaffegästerna.
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Röö Mjölchens saftiga kåldolm
Ingredienser:
1st Kålhuvud
350g Maletkött (helst älg)
3dl Ris
1l Röd Mjölk
2paket Bacon
2krm Peppar
2tsk Salt
1burk Skivade champinjoner
1st Smörpaket (Riktit smör, itt nå
sånde fettfri)
2dl Skorpmjöl
2st Lökar
Xst Tandpetare
2dl Grädde

Tillredning:
Böri me ti häll opp ett stort glas mjölk. He svettit ti lag matin å man
behöver nå ti drick medan man kockar. Nu tar man e stadit handtag
om lökkan åså hackar man ner dom ti minsta detalj. Man kan å skiv
champinjonen lite till. Sedan tar man å blandar ihop malaköte me
lökkan, champinjonen, skorpmjöle å såklart salt&peppar. Själv sku ja
lägg till lite åv mina hemliga kryddor men he säger ja itt va dom
innehåller. Dags att ta å bak ihop en fin dolm av dene smetin. He nu
man ska ta fram kålhuve. När du ha hitta kålhuve så kan du ta å gräv
ner e i valfri blmokruko, blommor behöver mat dom å! Sedan så
använder man bacon iställe för kålblad, å lindar in dolmen i så myki
bacon man har. Ett lite tips e att man använder tandpetaren för att håll
ihop hela grejjen.
Ja hoppas du ha vari förutseenede å läggd igång ugning på passli
värma(en kock använder allti passli värma). Man ska försök sträv
efter att använd så liten form som möjligt ti lägg kåldolmin i. Fö man
ska dränk kåldolmin i gräddon å lägg till en ordentli klick me smör.
Nu får man en god sås ur kåldolmin på köpe. Så in i ugnin å vänt på
att e blir färdigt. Bör avnjutas me en ordentli portion potatismos.
Smakli måltid!
Ps. Rise kan du spar tills nästa gång du ska på bröllop.

Vickans pestopasta
Du behöver: Färskpasta (spenat)
Fetaost
Pesto
Körsbärstomat
Så här gör du: Koka pastan. Servera med övriga ingredienser.
Serveringstips: Dela tomaterna i halvor.
Bantningstips: Lämna bort pastan!
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