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Hej!

Det här är det andra digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vill du se tidigare månadsbrev hittar du dem på Örebro kommuns hemsida - Länk till tidigare månadsbrev
Vi skickar det till dig som tidigare lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med
tips och information som du kan ta del av digitalt. Känner du någon som också vill få månadsbrevet? På
Örebro kommuns hemsida, på länken ovan, kan man nu fylla i sin e-post för att läggas till sändlistan.
Vill du inte ha månadsbrevet? Meddela oss, så tas din e-postadress bort från sändlistan.
Finns det något intressant som du vill tipsa om? Skicka det till oss så kan vi lägga in det i brevet och det
kan komma fler till del. Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför. Ta väl hand om er!

OM OSS

Frivillig och hälsofrämjande enheten

riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt

Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.
På grund av rådande pandemi kan verksamheter som nämns i detta brev ha begränsat utbud.
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TEMADAGAR

Denna månad: Surdegsdagen, Amatörradions dag, Promenadens dag, Svenska friluftsdagen,
Såpbubblans dag, Världsdagen för kreativitet och Världsbokdagen

Surdegsdagen 10 april

Vad är en surdeg och hur tar jag hand om den?
Det är en blandning av mjöl och vatten som börjat jäsa av de naturliga bakterier som finns i mjölet. Surdeg
kan göras antingen på vetemjöl eller rågmjöl, eller en blandning av båda. Om du har rågmjöl behöver du mer
vatten än om du endast använder vetemjöl. Använd med fördel ekologiska produkter för en bättre jäsning.
Bakar du med surdeg behöver du inte använda jäst. När du en gång har gjort surdegsstarten kan den hålla sig
aktiv så länge du fyller på den med lika delar vatten och mjöl och rör runt i den en gång per vecka.
Här hittar du tre olika länkar med mer information om hur du göra din egen surdegsstart.
Blogg med både text och film om hur du startar en surdeg
(Bloggen är Vinnare av Matbloggsprisets Hedersutmärkelse 2015)
Surdegsbakning för hemmabagaren från Wikiversity
Jespers bakskola från SvtPlay
När du har en surdegsstart kan du baka dessa bröd. Recept hittar du här:
Världens godaste surdegsbröd på mindre än 6 minuter! - YouTube
Recept på levainbröd finns hos både Saltå Kvarn och Ramlösa Kvarn
Forskningen visar att surdegsbröd är nyttigare än annat bröd och att det bland annat är de långa
jäsningstiderna och det sura ph-värdet i surdeg som gör det. Fytinsyran i mjölet bryts ner, och kroppen kan då
ta upp bland annat magnesium, kalcium, järn, koppar, zink, kadmium, folsyra och vitaminer som finns i
mjölet. Fytinsyran hindrar kroppen att ta upp de här näringsämnena och mineralerna.
Läs mer om forskningen på Örebro Universitets hemsida här:
Ett nyttigt bröd behöver tid visar Örebroforskning - Nyhetsarkiv - Örebro universitet (oru.se)
Vill du inte baka men ändå äta surdegsbröd finns det bland annat att köpa från dessa lokala bagerier:
Malins Hembageri
Lokal eko
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Amatörradions dag 18 april

Att sända amatörradio är ett intresse som passar ypperligt i dessa tider av social distansering.
En hobby för dig som tycker om teknik och att kommunicera med människor över hela världen. Sveriges
sändaramatörer skriver på sin hemsida att amattörradion har något för alla, åldern spelar ingen roll, det är
ingen dyrbar hobby och du får kontakt med en mängd trevliga människor.
För att komma igång att sända behöver du skaffa ett amatörradiocertifikat. Det får du efter avlagt prov.
Kontakta Riksföreningen Sveriges sändareamatörer eller den lokala Örebroklubben ÖSA Örebro
Sändaramatörer (SK4BX) för mer information.
Riksföreningens hemsida

Örebroklubbens hemsida

På Radiomuseet i Göteborg kan du gå en virtuell rundvandring i deras lokaler (1000
kvm), läsa om radions historia, och även se bilder på radioapparater genom tiderna
och mycket annat. Till rundvandringen kan du lyssna på en audioguide där de berättar
om avdelningarna. På hemsidan finns audioguiden även att lyssna på separat.
Här finns en webtidning med nyheter inom området; Amatörradionyheterna
Vill du köpa egen utrustning kan du titta in på Tradera
för att se om du hittar det du söker; Köp Amatörradio begagnat & oanvänt
I skrivande stund finns 401 annonser inom ämnet amatörradio.

Promenadens dag 23 april, Svenska friluftsdagen 29 april och
Friluftslivets år 2021

I januari startade Friluftslivets år, en nationell rörelse i samarbete med Naturvårdsverket och Svenskt
Friluftsliv. Folkhälsomyndigheten ingår i projektet och det gör även Örebro kommun.
På kommunens hemsida orebro.se/friluftslivetsar2021 hittar du tips på aktiviteter, både lokalt och nationellt.
Här finns bland annat länkar till Örebros naturreservat, utegym och Naturkartans webbplats.
Välkommen ut i naturen!

Örebro kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förebyggande
Frivillig och hälsofrämjande enheten

orebro.se

Tulegatan 12, 703 54 Örebro
019-21 44 07
019-21 10 00 Servicecenter
seniorlotsar@orebro.se

NR. 1 • FRIVILLIG OCH HÄLSOFRÄMJANDE ENHETEN • MARS 2021

Såpbubblans dag 11 april och Världsdagen för kreativitet 21 april
Många barn älskar såpbubblor och oavsett vilken ålder man har kan det vara kul
att se såpbubblan blåsa iväg mot himlen. Det kan bli en stunds återhämtning att
stilla följa den med blicken, eller en aktivare stund om man försöker jaga efter
den. Vart ska den ta vägen och länge tar det innan den ”poffar”?
Bli som ett barn på nytt, gå ut i våren och blås såpbubblor!
Känner du dig kreativ och vill försöka på att fotografera dina såpbubblor så tar vi
gärna emot bilder från er på vår e-post: seniorlotsar@orebro.se. Här kan ni få lite fototips och inspiration.
Tidningen digital foto - så fotograferar du frysta såpbubblor
Blogg på Fotosidan.se

Världsbokdagen 23 april

Världsbokdagen är en temadag instiftad 1995 av Unesco i syfte att sprida glädje kring böcker och läsning samt
för att uppmärksamma vikten av yttrandefrihet, tryckfrihet och författares rättigheter och för att bidra till
förståelse och tolerans mellan människor.
På Örebro kommuns hemsida kan du läsa om vilka digitala tjänster biblioteket erbjuder. Du kan bland
annat låna film, e-böcker och e-ljudböcker, och digitala tidskrifter. Du kan också boka digitala första hjälpen,
ett 25 minuter långt möte via telefonen eller digitalt via Microsoft Teams, där du kan få hjälp med det som
biblioteket erbjuder digitalt. Örebro biblioteks startsida
Boka digitala första hjälpen hos Örebro bibliotek
Örebro biblioteks digitala tjänster
Örebro kommun har också ett samarbete med IT-guide som kan hjälpa dig digitalt. Örebro – IT-Guide
Kanske vill du köpa en bok på internet om surdegsbröd eller något annat, och få den skickad med posten.
Då kan du göra det exempelvis härifrån:
Adlibris
Bokus bokhandel
Akademibokhandeln
CDON
Lyssna på böcker eller läs böcker digitalt kan du göra från dessa sidor eller appar:
Storytel
BookBeat
Nextory
Bokus Play
Vill du se en jämförelse mellan dessa finns det att läsa här: Test av ljudböcker från Boktugg.se
Dessa tjänster prenumererar man på och betalar en summa för varje månad. Det kan skilja sig på pris och
olika former av abonnemang. Alla erbjuder en gratis provperiod.
Här kan du köpa begagnade böcker på internet: Antikvariat | Bokbörsen, Böcker & Spel – Myrorna,
Böcker & Tidningar på Tradera
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Denna månad firar vi både påsk och Valborgsmässoafton!

Vi önskar er en Glad påsk & trevlig valborgsmässoafton!
Här kan ni se Jenny Nyströms påsk-kort från Kalmar läns museum
Ägg är supermat – Läs mer på Svenska Äggs hemsida
Här kan ni lyssna och se på Valborgssång och vårtal på Skansen 2020 - YouTube

Foto: Scandinav Bildbyrå/Rebecka Rynefelt, simple.scandinav.se/L Ancheles, Scandinav/Marie LinnÃ©r, Scandinav/Scandinav, Scandinav Bildbyrå/Susanne Lindholm
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