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Inte inställning, kanske inställ-
ning, men framförallt inställning! 
Det är så jag vill sammanfatta 
2020 och början på 2021, just 
ordet inställning dyker upp i mitt 
huvud flera gånger, men med oli-
ka innebörder.

Den första är ju att så mycket av de 
aktiviteter vi på olika sätt velat göra 
eller längtat efter ju har eller kom-
mer att ställas in. Allt från luciafi-
randen, utbildningar eller konserter. 
Har inte blivit av, i vissa fall har det 
flyttats fram men väldigt mycket har 
ju tyvärr ställts in. Detta har ju även 
drabbat oss i Centerpartiet men där 
tycker jag att vi på ett bra sätt ha 
ställt om från att ställa in till att ar-
beta på andra sätt!

Den andra innebörden av inställning 
är det man känner man borde göra 
är man tittar ut i detta mörka reg-
niga Umeå, känns verkligen som att 
alla saker som är ute borde ställas in 
av ren barmhärtighet, cyklar, park-
bänkar ja till och med utegranarna 
förtjänar en bättre tillvaro än det vä-
der vi har idag som känns klippt ur 
en bok med titeln: ”En meteorologs 
mörka bekännelser”. 

Den sista och viktigaste varianten av 
inställning är betydelsen av just in-
ställning, alltså att i dessa dystra ti-
der präglade av pandemin så är det 

vår inställning, som kommer spela 
roll när det handlar om hur vi kom-
mer att komma ut ur dessa mörka 
och negativa dagar! Förvisso så kan 
det alltid bli värre, men nog börjar 
det i min värld kännas lite som att 
”the båttåm is nådd” och att nu gäller 
det att blicka framåt. 

2021 kommer att inledas på ett helt 
annat sätt än vad vi skulle önskat, 
men om vi alla hjälps åt och kör 
igång med rätt inställning så tror jag 
vi tillsammans kan lyfta varandra och 
göra 2021 till något bättre än 2020!

Mattias Larsson 
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2020 har för oss alla varit ett test,
därför bjuder distriktet in till julfest!

Med tomte och julstök, tävling och hälsning,
vi från uttråkning kommer med frälsning.
Så ladda med knäck, julmust och nötter,

den 17 december är vi på fötter!

Välkomna på julfest!

Välkomna in i värmen! Torsdag den 17 december 
18.30-21.00 bjuder Centerpartiet i Västerbotten in 

till digital julfest, livesänd på vår facebook-sida.

Under kvällen bjuds det bland annat på rimstuga 
med Eric Bergner, hälsningar från kända norrländska 

centerpartister, julstök från Gumbodahamn med 
riksdagsledamot Helena Lindahl, musikquiz och vi 
gästas av Gun Rehnman känd från Pop och Rock!

Dessutom kommer ombudsmannens pris till
Årets centerpartist 2019 delas ut eftersom det

inte kunde göras på någon distriktsstämma i våras.

Distriktsstyrelsen hälsar er varmt välkomna!

Julfesten görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
mer information hittar du på

www.facebook.com/centerpartietvasterbotten
eller

www.centerpartiet.se/vasterbotten



Returadress:
Centerpartiet Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå 

E-postadresser saknas
Om du får Grön Linje med posten så beror det 
på att vi saknar din e-postadress.
Skicka ett mejl med den till
vasterbotten@centerpartiet.se så för vi in den i 
medlemsregistret. Det sparar tid och pengar.

 ulknäck (från Bonniers Kokbok)
till ca 75 st (dubbla inte sat-
sen, koktiden blir då mycket 
lång - det går fortare att koka 
två satser efter varandra)

• 3 dl strösocker
• 3/4 dl honung
• 100 g smör
• 1 dl vispgrädde
• 1 paket saffran (0,5 g)
• 1 krm salt
• 75 g skållad, rostad, 

finhackad mandel
• 50 g syltade, hackade 

apelsinskal
• knäckformar

1. Börja med att ställa ut 
knäckformarna på en 
bricka. 2. Skålla, skala och 
hacka mandeln.

2. Lägg alla ingredienser 
utom mandel och 
apelsinskal i en 
tjockbottnad kastrull. Koka 
upp och låt blandningen 
bubbelkoka tills 
hushållstermometern visar 
122o eller gör kulprovet. 
Det tar 20-30 minuter 
beroende på hur vid 
kastrullen är.

3. Tillsätt mandeln och 
apelsinskal.

4. Fyll knäckformarna med 
hjälp av teskedar.

Hej alla barn!
Tomten behöver er hjälp! Någon har stulit polkagrisarna som 
Tomtens renar brukar äta. Kan du hjälpa Tomten att hitta alla?

Räkna alla polkagrisar i hela tidningen och skicka in ditt svar till
vasterbotten@centerpartiet.se, märk mejlet med ”Tomtens pol-
kagrisar”. I mejlet behöver vi också ditt namn, hur gammal du är, 
och din adress.

Alla små nissar som hjälper tomten senast den 20 december får 
en liten julklapp som tack! 

Tävling: Hjälp tomten räkna polkagrisarna!


