Boken finns att beställa här
på familjekolonnen.
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en massa roliga saker
”Jag och min pappa gör
jobbar som militär och
tillsammans. Min pappa
och bilar. Ibland åker
har en massa olika kläder
land för att hjälpa några
min pappa till ett annat
igen. Då är han borta
som bråkar att bli vänner
han är hemma igen,
tills
jättelänge. Jag längtar
”
hos mig.
ut min pappa till
lånar
jag
När
I den här boken,
ett barn lite kring sin
Landet Osams, resonerar
n
på tankar om separatio
pappas jobb med fokus
när en förälder är
och saknad, som kan uppstå
skriven av en
är
Den
borta på utlandstjänst.
t. I boken skapas
militär med egen erfarenhe
om att pappa snart
igenkänning och trygghet
så sätt vill vi göra den
kommer tillbaka, och på
öppnar upp för fortsatt
tiden lite enklare. Boken
även utrymme för mer
diskussion och det finns
med skaparsidor
tillsammanstid och perpektiv
längre bak.

pappa till laNdet osams

Det här är jag och min Pappa.
Vi finns i boken ”När jag lånar ut
min pappa till Landet Osams.”
Det här är recept på vårat
favoritbak. Vilket är ditt?

När jag låNar ut miN

Baka

av

n.s
e

Knäck två hönsägg i en bra skål. Häll två deciliter
socker på äggen. Vispa så att smeten yr, tills den
blir alldeles pösig. Gegga i 50 gram smält smör
och 1,25 deciliter komjölk. Sen häller ni i 3 deciliter
vetemjöl blandat med 1,5 tesked bakpulver och
rör om till en jämn och fin smet.
Häll smeten i formar och stoppa in i en ugn som är
225 grader varm. Vänta 10 minuter. (Det är ganska
så kul att titta på medan muffinsen växer – som en
muffins-TV). Ta ut muffinsen och låt de svalna lite.
Sen är det bara att äta och vara glada.
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