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Hej!

Det här är det tredje 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 har lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips,
inspiration 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 i 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. Behöver du digital hjälp så hör av dig till oss. 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: Tunnbrödets/tunnbrödsrullens dag, dagbokens dag, teckenspråkets dag

Tunnbrödets/tunnbrödsrullens dag 8 maj

Tunnbrödsakademin berättar om tunnbrödets mångåriga historia och där hittar du även några recept om
du vill baka tunnbröd och tips på vad du kan fylla dem med för att göra en tunnbrödsrulle. Nu när det börjar
bli varmare ute kan tunnbrödsrullen lämpa sig bra som mat att äta ute i naturen.
Länk till Tunnbrödsakademin
Tidningen Senioren har en artikel om tunnbrödet och tipsar också om boken ”Tunnbrödet – en läcker
historia” av Anki Berg och Marcus Bodin.
I Tidningen Land hittar du recept från boken, på tunnbröd bakat med potatis.
Kärt tunnbröd har många namn | Senioren
Så bakar du norrbottnisk klådda – tunnbröd med potatis | Land
Sveriges äldsta Tunnbrödsbageri finns i Ullånger på Höga kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik,
Mjälloms Tunnbröd. Det startades 1923 av Rut Viberg och idag drivs det vidare av hennes barnbarn
Torbjörn Ullsten. De finns att läsa om här Mjälloms Tunnbröd AB: Sveriges äldsta tunnbrödsbageri
De finns också att följa på Instagram – @mjallomstunnbröd
Instagram är en app där du kan hitta bland annat både recept och matinspiration. Du behöver ladda ner
appen och skapa ett eget konto/profil för att ta del av innehållet på Instagram.
Vill du inte det så kan du istället ta del av matbloggar på nätet.
Här är exempel på några bloggar om mat:
Jennys Rum & Spis - Mat, inredning & dukning - Tidningen Allt om mat
Portionen under tian- bra mat för dig, plånboken och planeten
Mat så klart - matglädje utan pekpinnar
Systrarna Eisenman - kokboksförfattare, matkreatörer och matstylister
Zeinas Kitchen - från Köket.se / Nyhetsmorgon
Bara en kaka till - En matblogg från Öland med enkla recept på vardagsmat
Vegokäk - Samlade vegetariska recept
Linneas Skafferi - Tidningen Allt om Mat
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Dagbokens dag 12 maj

Att skriva har visat sig vara bra för hälsan - det kan hjälpa till att rensa och sortera tankar och känslor, att
fokusera och att bearbeta vad man varit med om under dagen eller genom livet.
Det finns olika sätt att skriva dagbok. Det vanligaste är att skriva om sina känslor eller vad man har gjort
under dagen, några för dagbok om vädret. Du kan också skriva ner vad du lärt dig eller reflektioner du gjort
under dagen. Att föra dagbok om exempelvis sina promenader eller träning kan vara ett annat sätt att skriva
dagbok där man kan se sina framsteg och få en överblick av hur det har gått. En annan idé är att börja med
en konstdagbok - att måla, rita eller fotografera din dag istället för att skriva.
Här finns några böcker att fylla i varje dag för dig som vill ha en färdig struktur att följa för att skriva.
Min dag: en utvecklande dagbok - Adlibris
Min dag på 3 minuter – Sara Starkström | Akademibokhandeln
Du kan självklart använda penna och papper för att skriva dagbok, men om du vill göra det digitalt kan
bloggen vara ett sätt, och därigenom delar du även med dig av sina erfarenheter och kan få kontakt med
andra. Det finns också olika dagboks-appar för den som vill skriva digitalt men inte vill publicera det till
andra. Här är några exempel på seniorer som bloggar:
Seniorvinklat – en blogg med en bra text om att skriva dagbok
Länk till Dagnys blogg - 108 åringen som bloggar
Marja | Den långa resan - finsk pensionär boende i Västerbotten som bloggat sedan 2010

Att blicka bakåt och skriva sin livsberättelse är ett annat sätt att skriva och reflektera över vad man varit med
om. Här finns som exempel en bok att använda sig av eller skriv fritt med hjälp av en handledning och
exempel på hur man kan göra, som du hittar på Minds hemsida, antingen i grupp eller för dig själv.
Vill du skriva om ditt liv? – Mind
Boken om mig - Stefan Ekberg - | Adlibris
Här hittar du två artiklar om att skriva dagbok eller livsberättelse.
Skriva dagbok – Skriv, bara skriv! | Senioren
Skriv för livet - Tidningen skriva.se
Här kan du lyssna på andras tankar, ett avsnitt per dag.
Tankar för dagen - alla avsnitt | Sveriges Radio
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Teckenspråkets dag 14 maj

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt
erkände dövas rätt till teckenspråk som modersmål. Beslutet innebar att
undervisningen i dövskolorna skulle använda teckenspråk som första
språk. Principiellt var teckenspråk förbjudet för döva i skolan fram till
detta beslut. Därför firas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika
städer i Sverige. Sverige var det första land i världen som officiellt erkände
teckenspråket som språk, för 40 år sedan. Vi blev därmed en förebild för
många andra länder, som i efterhand fått teckenspråket legaliserat i olika
former. (källa: Sveriges dövas riksförbund)
Här kan du lära dig mer om teckenspråkets historia och även annat om
det svenska språket och hur vi levt i Sverige från förr till nu.
Institutet för språk och folkminnen - Svenskt teckenspråk
Här kan du lära dig handalfabetet, ord och meningar med hjälp av korta filmer:
Svenskt teckenspråkslexikon - Stockholms universitet
Teckenspråk för nybörjare – Teckenpedagogerna
Teckenspråkslexikon | Spread The Sign
På Utbildningsradions hemsida hittar du olika tv-program och flera av dem är på teckenspråk som du kan
använda dig av för att lära dig teckenspråk. Här är ett urval av teckenspråkstolkade program från UR Play:
Teckenspråkets historia
Lär dig teckenspråk
Seniorsurfarna säsong 1
Seniorsurfarna säsong 2
Om litteraturhistorien och författarna
Lär dig grundläggande begrepp inom kemi och biologi
Om kopplingarna mellan teknik, samhälle, människa och miljö
Vem bor i mormors hus? Serien vänder sig till yngre barn men varje avsnitt är uppbyggt för att öka
ordförståelse och ordförråd hos den som tittar.
 Om undertexterna inte är påslagna så för muspekaren över filmen, då dyker en rad upp i underkanten,
klicka på symbolen till höger i mitten, som ser ut som en fyrkantig pratbubbla med streck i, där kan
du slå på eller av undertexter.

Foto: Madeleine Wejlerud/Scandinav, Josef Eliasson/Scandinav, Calle Bredberg/Scandinav
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