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Hej!

Det här är det fjärde 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, via länken ovan, kan man 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: Internationella cykeldagen, Världsmusikens dag, Motorhistoriska dagen

Internationella cykeldagen 3 juni

År 2018 beslutade FN:s generalförsamling att skapa Internationella cykeldagen. Den firas varje år den 3 juni.
Syftet är bland annat att öka uppmärksamheten på cykelns effekter för hälsa och miljö.
NTF skriver på sin hemsida att cykla bidrar till fysisk aktivitet och bättre
folkhälsa. Cykling är ett praktiskt och bekvämt sätt att ta sig fram på och det
ger mycket frihet. Många gånger känns det också tryggare att cykla än att gå.
När man blir äldre kan man uppleva hinder för att cykla. Det som påverkar är
inte bara åldern utan även den egna fysiken, som muskelstyrka, rörlighet och
balans. Även vanan att cykla och hur trafiksituationen ser ut påverkar förstås
om och var man vill cykla, om man upplever problem med balansen eller att
det är svårt att stiga på och av. Här hittar du tips för att cykla säkert och
vad du kan tänka på vid val av cykel:
Länk till NTFs hemsida - Val av cykel
Länk till NTFs hemsida - Säker cyklist
Var kan man cykla i Örebro, vilka cykelleder finns?
Runt Örebro finns flera cykelleder. Här finns en karta som
visar cykelvägar och cykelpumpar i Örebro
Kartan kan du ladda ner som pdf eller hämta kostnadsfritt
på turistbyrån och i rådhusets reception.
Här är några exempel på cykelleder som du kan hitta på
Naturkartan om du vill cykla lite längre turer. På naturkartan
kan du även söka efter naturreservat, vandring, skidspår,
badplatser och utsiktsplatser.
Hemfjärden runt
Lången runt
Tysslingen runt
Vattenslingan
Även Region Örebro har tagit fram en cykelsida med karta över cykelleder. Där kan du klicka i vilka alternativ
du vill ska gälla för din cykeltur, ex grön svårighetsgrad, landsväg och standardcykel så kommer de lederna
upp på en karta. Du kan också läsa mer om leden genom att klicka på bilderna till vänster om kartan.
Länk till sidan Bergslagen Cycling - Region Örebro
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Här kan du läsa mer cykelinformation från Örebro kommun; Cykla i Örebro
Örebro universitet har listat 10 tips som gör det lättare att cykla i Örebro; Länk till Örebro universitet
På SPFs hemsida kan du läsa om cykling, att välja rätt hoj och att cykla säkert.
Byt cykel för bättre balans | Senioren
Cykla säkert | Senioren
Välj rätt hoj! | Senioren
Här hittar du några övningar för att träna muskelstyrka och balans för att underlätta cykelturen.
På 1177s hemsida finns träningstips i textform och på Youtube finns filmer inspelade med Sofia Åhman i
samarbete med SPF.
Att hålla sig i form som senior - 1177 Vårdguiden
Starkare ben med Sofia - YouTube
Balansera med Sofia - YouTube
Äldre som cyklister – en rapport från Lunds universitet
Syftet med studien var att studera hur äldre personer ser på cykeln och vilka möjligheter cykeln ger, vad som
får en äldre person att sluta cykla och vilken påverkan det får samt hur olycksbilden och hjälmanvändningen
ser ut bland äldre personer. Tre delstudier genomfördes, en kvantitativ enkätundersökning bland personer
som är 65 år och äldre, fokusgruppsintervjuer med äldre cyklister och analys av olycksstatistik från STRADA.
Studien är genomförd i Malmö. Resultatet visar att äldre personer drabbas av olyckor när de är cyklister och
de är överrepresenterade i olyckor med svåra skador. Huvudskador är vanligt förekommande och
cykelhjälmsanvändningen är lika låg som i andra grupper av vuxna. Drygt hälften av de tillfrågade räknar sig
som cyklister. Bland både cyklister och de som inte cyklar uppfattas cykeln som något positivt; motion, luft,
frihet mm. Runt åldern 75 år minskar andelen som cyklar markant. Det som fått personer att sluta cykla är
både den egna hälsan och att trafikmiljön känns farlig. Studiens slutsats är att genom både åtgärder i miljön
och genom kunskap och träning för äldre bör fler äldre personer kunna cykla längre upp i åren.
Länk till rapporten - Äldre cyklister - Lunds universitet
På Youtube kan du se virtuella cykelfilmer filmade i vackra naturmiljöer. Några exempel här:
Virtuell cykeltur på cykelvägen längs med Gardasjön
Cykeltur på Galdhöpiggvägen - Norges högsta väg
Cykeltur i solljus i Cotswolds UK
Sverige - Gran Canaria på cykel 2020
Film från två cyklande seniorer; Lennart From och Bengt Backman, som färdats från Sverige ner till Gran
Canaria i regn, blåst, kyla, solsken, värme och ett otal uppiggande stunder med kaffe och krämbullar.
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Världsmusikdagen 21 juni

Världsmusikdagen har sin start med en årligen återkommande musikfestival som arrangerades första gången
i Frankrike 1982. Firandet har sedan spridit sig över världen. Amatörer och professionella uppmuntras vanliga
år att uppträda utomhus, på gator och torg, i parker, tåg, restauranger och sjukhus och så vidare. Spontanitet
och valfrihet i deltagandet är en grundprincip. Förhoppningen är att utveckla musikens mångfald i alla genrer.

Blå Bergen skriver på sin hemsida att de öppnar upp
för musikkvällar på sin utomhusscen i sommar.
Martin Almgren och Lisa Hübbinette uppträder.
Läs mer på Visit Örebro, där du även hittar annat
om vad man kan hitta på i Örebro.
Musikkvällar på Blåbergen - Visit Örebro

Lyssna på eller dela musik
Genom tjänsten Spotify kan du ta del av musik som du streamar (lyssnar med internet) eller laddar ner för att
lyssna offline (utan internet). Du kan lyssna gratis med avbrott av reklam eller betala en månadskostnad för
att kunna lyssna reklamfritt och även få andra fördelar som att kunna byta låtar
obegränsat. På Spotifys hemsida finns en manual för att komma igång;
Komma igång med Spotify

Soundcloud är en tjänst där du som skapare av musik kan ha en egen profil och dela dina musikfiler med

andra. SoundCloud skriver på sin hemsida att det är världens största plattform för musik och inspelningar.
Sedan starten 2008 har plattformen blivit känd för sitt unika innehåll och sina praktiska funktioner, bland
annat möjligheten att komma i kontakt med artister, upptäcka nya spår, hitta demoinspelningar, poddar och
mycket annat. SoundCloud har som Spotify en gratisversion samt betalabonnemang med
fördelar. När du lyssnar som Go+-prenumerant bidrar du till fanbaserade royalties som
direkt stöttar och hjälper artister. Länk till SoundCloud

Här kan du som exempel höra Tommy Nilsson spela dragspel. Tango No.2 av Tommy63 (soundcloud.com)
Han undervisar på dragspel/accordeon vid Kulturskolan och vid musikhögskolan i Örebro, men är även
flitigt engagerad som gästlärare och frilansande musiker över hela landet. Han har dessutom producerat
mängder av pedagogiskt material, CD-skivor och notutgåvor. Tommy framröstades av medlemmarna i
Sveriges Dragspelares Riksförbund till "Årets dragspelare 2017".
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Lär dig spela ett instrument
Vill du lära dig spela dragspel har Tommy tagit fram publikationen ”Håll fingrarna i styr” - 46 pedagogiska
originalkompositioner i varierande svårighetsgrad. Samtliga melodier finns inspelade på Soundcloud.
För ytterligare info eller beställning, kontakta PublikMusik, publikmusik@hotmail.com

Du kan också lära dig spela ett instrument genom att gå en kurs. Här hittar du digitala kurser för gitarr,
trummor, fiol, piano, keyboard, ukulele: Distanskurser i instrument - Hitta din kurs här!
Ett annat sätt att lära sig spela ett instrument är att titta på instruktionsvideor
på Youtube. Här är som exempel en genomgång av olika instrumenttyper och
instruktion på hur du spelar ”Små grodorna” på munspel och första lektionen i
gitarr. På Youtube kan du söka efter det instrument som du vill lära dig.
Instrument Och Instrumentgrupper - YouTube
Lär dig spela gitarr - Lektion 1 - YouTube
Lär dig Små grodorna på munspel - YouTube

PlayAlong

PlayAlong är en tjänst där du kan lära dig spela gitarr, trummor, bas, keyboard,
saxofon, cello, fiol, sång med mera. Som prenumerant får du tillgång till
tusentals videolektioner att öva till när du själv har tid och lust, dygnet runt.
Det finns några videos på hemsidan som man har tillgång till gratis, vill man
bli prenumerant kostar det 179 kr/månad. Lär dig spela steg-för-steg i din egen
takt och när du behöver det får du feedback på svenska av utbildade och erfarna pedagoger.
Prenumeranter har full access till samtliga streamade videolektioner och feedback från lärarna.
Läs mer på Playalongmusic.com
Här kan du köpa instrument och tillbehör på nätet, Musikskolan.se
Vill du köpa musik på skiva; CD, vinyl, DVD, på nätet kan du göra det från exempelvis Ginza och Cdon.
CDON
Ginza.se
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Motorhistoriska dagen 6 juni

Över hela Sverige åskådliggörs årligen det fordonshistoriska kulturarvet genom de många evenemangen för
historiska fordon under Motorhistoriska dagen den 6 juni. Motorhistoriska Riksförbundet bjuder vanliga år in
anslutna klubbar, andra föreningar, kommersiella arrangörer, museer med flera att fira genom att arrangera
exempelvis träffar, utflykter eller utställningar.
Målsättningen med Motorhistoriska dagen är att synliggöra det fordonshistoriska kulturarvet. Detta kan
enskilda fordonsägare göra genom att ta ut sina historiska fordon och medverka vid evenemang. Kan man
inte delta kan man ändå vara med genom att ställa upp sitt fordon hemmavid. På så sätt visas den
fordonshistoriska rörelsens bredd, både fordonsmässigt, ägarmässigt och geografiskt. Ett annat viktigt mål
med Motorhistoriska dagen är att uppmärksamma allmänhet, media, politiker och beslutsfattare på den
fordonshistoriska rörelsens omfattning för att därigenom skapa ökad acceptans för bevarandet och
användandet av detta kulturarv.
Motorhistoriska Sällskapet i Sverige, MHS, är riksomfattande och har ca 4000 medlemmar. Målsättningen är
bland annat att befrämja att gamla fordon bevaras och används. En viktig del är också att skapa ökad
förståelse för den kulturella sidan av hobbyn. MHS är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF.
Läs mer på sidorna:
MHS - Motorhistoriska Sällskapet i Sverige
MHRF - Motorhistoriska Riksförbundet
Motorhistoriska Riksförbundet på Facebook
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Motorhistoriskt Magasin är medlemstidskrift för MHS och utkommer varannan månad. MHM är rikt
illustrerad och innehåller artiklar om fordon, motorsportens stora, bilhistoria och renoveringar samt reportage
från rallyn och evenemang. Äldre nummer av Motorhistoriskt Magasin kan beställas via webbutiken på deras
hemsida.
Det finns en lokal förening, Nerikes Fordonshistoriker Följ länken så hittar du kontaktuppgifter om du vill
bli medlem i klubben. Syftet med föreningen är att tillvarata och främja intresset för historiskt intressanta
motorfordon, främja intresset för intressanta fordon, genom aktiviteter såsom rallyn, utflykter, träffar och
annat i medlemmarnas intresse samt att kontakt och samarbeta med andra klubbar med liknande intresse.

Björns story. En hemsida där Björn berättar minnen från sitt 84 åriga liv. Han har samlat många bilder,

videos och information om veteranbilar, motorcyklar, scooters, tävlingar, museibesök, racing, lådbilar,
lumpen och sin släkt. bjorns-story.se/private/museum1/Museumforteckning.htm

När det inte anordnas evenemang eller man av någon orsak inte kan delta på dem, kan man se på
film på från dem. Här är några förslag:
En film från motorhistoriska dagen i Norrbotten 2019. Motorhistoriska dagen 2019 - YouTube
Och en från motorhistoriska dagen i Tibro 2015. Tibro Motorhistoriska Dag 2015 - YouTube
En annan från motorhistoriska dagen i Stockholm 2018. Motorhistoriska dagen Stockholm 2018 - YouTube
I filmen från Stockholm spelas Nationalssången.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Foto:
Bodil Johansson/Scandinav, Calle Bredberg/Scandinav, Birger Lallo/Scandinav, Johan
Margulis/Scandinav, Jörgen Wiklund/Scandinav, Heléne Grynfarb/Scandinav,
Lars-Olof Johansson/Scandinav, Benny Karlsson/Scandinav, Helena Lundeklint
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