Teklas bakdag
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Det här är en berättelse om något som kanske hände för
länge, länge sen när tant Tekla bodde här på Åsens by.
Tant Tekla gillade att baka och när hon gjorde det
använde hon sin fina vedspis i köket eller den stora
stenugnen. Det gick åt mycket ved när det var dags för
bakdag. Som tur var så hade hon en vedskrubb i köket
som hon kunde fylla på och slapp springa fram och tillbaka till vedboa hela tiden.
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1. Teklas hus
2. Vedboa
22
3. Prästgården
4. Bykstugan
5. Södergårdens ladugård

I Teklas hus fanns också en annan liten figur. Husmusen!
En riktig liten retsticka som kunde ställa till en hel del
besvär. Han brukade skrämma andra tanter som kom på
besök, stjäla kakor och hitta på oändligt med hyss.
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På Södergårdens loge kan du också titta på många gamla
saker som användes på Åsens by när tant Tekla bodde här
tillsammans med sin familj. I dem gamla ladugårdens finns
nu en lekladugård och bredvid hönsen ett leke.

Just den här dagen ska tant Tekla baka både sockerkaka och spritskransar. Det har försvunnit både det
ena och det andra från tant Teklas kök och hon misstänker att Husmusen varit framme igen. Eller är det
kanske så att tant Tekla helt enkelt glömt var hon lagt
receptet, vispen och annat som hon behöver…
Kanske du kan hjälpa henne att hitta? Hon behöver
sitt recept på spritskransar, bakpulver, sin fina björkrisvisp, sockerkaksformen och sitt förkläde.
Ta en tur runt Åsens by och hjälp tant Tekla att leta på
sina saker. Sätt ett kryss vid varje sak du hittar!

Tekla har hämtat ved i vedboden. Kan
hon ha fått med sig vispen dit tro…

Sockerkaksformen? Jamen var det inte
så att Ester lånade den för en vecka
sen? Och skulle hon inte ställa ut den
på Prästgårdens veranda så att tant
Tekla kunde hämta den där?

Men var är förklädet? Tant Tekla
tvättade i förra vecka. Hänger det
på tork ute nånstans?
Sist tant Teklas bakade spritskransar låg receptet i skåpet
vid diskbänken…

Och så var det bakpulvret. I
skafferiet vid köksingången
kanske…

Stackars lilla Husmusen! Inte kan han ha ställt till
med allt det här. Leta reda på ingången till
Husmusens bo på Södergårdens loge och
berätta att du hittat alla saker som
försvunnit så att han kan komma fram igen.

