
VÄS TER BOT TENS-KU RI REN

4. 
”Dip 
dye” – 
dop pat i färg – 
är en stor in red nings trend och blir 
en fin de talj på kot tar na att hänga 
i gra nen. Gör en ögla av stål tråd el
ler sy tråd och fäst i kot ten, 
dop pa se dan kot ten i lite 
hob by färg. Låt 
hängtorka. 

3.  
Med washitejp – mönst rad tejp – kan du en kelt jul

piffa någ ra van li ga vär me ljus. Finns i många hob by aff ä rer 
och stör re in red nings bu ti ker.  FOTO: TT

6.  
Fros tad frukt är 

vac kert i duk ning en – 
och dess utom ät bart! 

Rul la fruk ter na i lätt 
vis pad ägg vi ta och 

där ef ter i  
strö soc ker. 

JUL FINT. Det finns många enk la pys sel som 
inte krä ver dyra in köp och tim mar av klip
pan de och klist ran de. Week end har valt ut 
någ ra enk la fa vo rit pys sel!  
 EVE LI NA BUR STRÖM

Jul pyss la en kelt till dop pa re dan

2.  
Enk las te duk ning en gör du ge nom att klip pa ett 

hjär ta av tid nings pap per el ler en bok si da och skri va per
so nens namn med fin penna. Lägg ovan på en julig ser vett. 

5.  
Jul ku lor med eget bud skap 

får du av att måla kulorna med 
griff el ta vel färg, se dan är det fritt 

fram att rita el ler skri va vad 
du vill med vit kri ta. 

1.  
Jul de ko re ra  

gla sen med ju li ga  
klis ter rem sor, klis ter
mär ken eller julklis
termärken för  
kylskåpet.

SE FLER 
PYS SEL  

PÅ VK.SE
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HÄN DER I HEL GEN WEEK END

IN FÖR DAN SEN
MINA NÖ JE SVAL

... romsk bro byg ga re 
och från fö re ning en Romer  
i mi no ri tets grup pen i Umeå. 

Mu sik jag lyss nar på nu: Lå ten 
End of the beginning 
med Da vid Phelps.  
Det spel jag spe lat 
mest: Can dy Crush 
Soda. 
Ser gär na: Pa ra di se 
Ho tel. 
Radio el ler poddar jag gil lar: 

Sisu ra dio och 
NRJ. 
Lä ser: Mejl och 
Inte utan min dot
ter (av Bet ty Mah
moody och Wil li
am Hof er).  
Klä der köps: 
Från Du bai.

Se nast be sök ta fö re ställ ning: 
En om häl so främ jan de in sat ser 
för ro mer.  
Det gör jag en le dig helg:  
Tvät tar, stä dar och um gås med 
fa mil jen.  
Ett guil ty plea su re: Den rom ska 
topp ar tis ten Muhoksen Allani.  
Mitt stam mis stäl le: O’Learys.

ANNA LUND STRÖM

MED SATU 
LIND GREN

... frå gor till An ton 
Pers son i dans fö re
ning en West Coast 
Swing i Umeå, som ar
ran ge rar en dans fest 
på fre dag. 

Vad hän der un der er 
swingdanskväll på fre dag?

– Vi är en ide ell 
dans fö re ning som dan
sar west coast swing, 
som kom mer från lin
dyhopen ur sprung li
gen. Vi har va rit ak ti
va i tre år och bru kar 
ha dans kväl lar en, två 
gång er i må na den. På 
fre dag har vi jul av slut
ning för alla med lem
mar och alla som vill 
kom ma och dan sa, på 
Mu sik och dans hu
set på Ers bo da. Vi har 
en lite spe ci ell av slut ning med 
jul work shops och se dan so ci al
dans, fika och van lig dans. 

Det finns även en till swing dans
fö re ning i Umeå, Swingum. Hur 
mår swing dan sen i Umeå skul le 
du säga?

– Det har vux it gans ka bra 
tyc ker jag. Vi bru kar köra fyra 
vec ko kur ser per ter min och 
den här ter mi nen har vi haft 

ful la kur ser. På våra 
socialdanskvällar bru
kar det kom ma mel lan 
30 och 60 per so ner, och 
det har bli vit fler och 
fler. Jag tror folk tyc
ker att det är ro ligt att 
dan sa.  

I februari kör ni festiva
len Nor dic swing dan
ce fes ti val. Be rät ta om 
den!

– Det är tred je året vi 
kör, på Scan dic Pla za, 

en helg. Det blir so ci al dans på 
kväl lar na och work shops dag
tid med in struk tö rer från USA 
och Frank ri ke. Alla från ny bör
ja re som ald rig pro vat till oli ka 
ni vå er, be ro en de på hur län ge 
man dan sat, kan testa. Vi för sö
ker köra två stör re event var je 
år, ett på som ma ren och ett på 
vin tern. Då kom mer det även 
folk från utan för Umeå. 

EVE LI NA BUR STRÖM

Tre GOO GLE. Chiapudding och  
pulled chic ken var någ ra av de 
po pu lä ras te mat sök ning ar na  
i Sverige un der året. 

Svenska Goo gle pre sen te ra
de i vec kan sina tra di tions
en li ga topp lis tor över årets 
svens ka sök tren der. I den 
ku li na ris ka värl den top pas 
lis tan över nya matsök ning
ar av den tren di ga hälsofru
kosten chiapudding. I öv rigt 
har långkokstrenden gjort 
av tryck med fle ra lång sam
ma mat rät ter, som pulled 

beef  och di ver se gry tor, på 
lis tan. Hela topp tio ser du 
här! 

Mest ökan de mat ter mer på 
Goo gle 2014: 
1. Chiapudding
2. Gremolata
3. Pulled chic ken
4. Pulled beef
5. Cho klad mar kis
6. Lövbiffsgryta
7. Corn fla kes ka kor
8. Högrevsburgare
9. Nöt kötts gry ta
10. Fläskfilégryta

Chiapudding hetaste 
matsökningen 2014

Du be hö ver: 
3 msk chiafrön
2 dl mjölk, till ex em
pel so ja mjölk el ler 
man del mjölk
1 krm va nilj pul ver 
(inte va nilj soc ker)

Gör så här: 
Blan da chiafrön, 
mjölk och va nilj pul
ver i ett glas och rör 
om or dent ligt. Låt 
stå minst ett par tim
mar, el ler över nat
ten, i ky len och rör 

gär na om ef ter hal va 
ti den. Bland ning en 
har nu fått en ge lé ak
tig kon si stens, men 
frö na sma kar inte så 
myc ket i sig utan tar 
i stäl let smak 
från mjöl ken 
och even tu ell 
krydd ning. 

Av njut top
pad med frukt, 
bär, nöt ter el ler 
müs li. 

EVE LI NA 
BUR STRÖM

Re cept: Tes ta göra chiapudding! 

JUL MU SIK. I hel gen vi bre rar Umeå av jul mu sik med ett 
stort an tal jul kon ser ter. Sa rah Dawn Finer fram för 
vin ter mu sik i kväll, Glenn Mil ler Or chest ra spe lar 
in ju len på fre dag, Frank Si nat ra tol kas i jul skrud 
på lör dag och Kam mar kö ren Sång kraft upp trä der 
både lör dag och sön dag. På sön dag kom mer dess
utom Me lo di fes ti val vin na ren San na Niel sen till 
Umeå med sin nya jul kon sert. 

EVE LI NA BUR STRÖM

Mis sa inte: Stor julkonserthelg

San na Niel sen. 
FOTO: LIFELINE

XUmeå jul mark nad på Ren marks tor get går in på 
sin and ra, och sis ta, helg. Möj lig het att 

läm na in sina sis tami nu tenöns ke lis
tor till tom ten finns, och att klap pa 
hans re nar. På fre dag vän tar dans
upp vis ning ar med Umeå dans sko
la och på lör dag spe lar Umeå drag

spels klubb på mark na den. 

XI hel gen finns det bra chan ser att se le van de 
topp id rott i Umeå. På lör dag 15.00 tar obe seg ra de 
damligaettan Udominate Basket emot li ga  
tre an Sal lén från Upp sa la. Sam ma klock slag finns 
även in ne ban dy på högs ta nivå att väl ja på då Iksu 
spe lar hem ma mot FBC Upp sa la i Su per li gan da mer. 
På sön dag 16.00 är det IBK Da lens da mer hem ma 
mot Karl stad IBF. 

FA MILJ SPORT

På lördag arrang
erar även Swin
gum en danskväll 
i Ordenshuset i 
Umeå, med lin dy 
hopin tro duk tion 
och dans till  
To mas Fi scher 
Kvintett. 

■■ Mer 
swing

FOTO: 
TT
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