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Hej!  
 
Det här är det femte 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.  
I sommar tar månadsbrevet uppehåll och sänds ut nästa gång igen i början av september.   
Trevlig sommar och ta väl hand om er!  
  
 
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.  

 OM OSS 

https://www.orebro.se/omsorg--stod/aldre/aktiviteter--halsa.html
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Emojins dag 17 juli 
 

Emojis är symboler som används i textmeddelanden för att lättare uttrycka 
känslor, avsikter och nyanser. Grundaren av den första emojin heter Shigetaka 
Kurita. Han fick idén när han i mitten av 90-talet jobbade på ett telecombolag. Då 
fanns en personsökare som man kunde skicka ett hjärta med, och det var detta 
som fick honom att inse hur stort behovet var att kunna skicka symboler i ett 
textmeddelande.  
 
Tolkningen av emojisar skiljer sig människor emellan och är beroende av i vilket 

sammanhang och med vem du använder dem. Emojisar finns i olika genrer, bland annat ansiktsuttryck, 
vanliga föremål, platser och typer av väder och djur. Emojins dag uppmärksammas världen runt bland annat 
med att lysa upp byggnader med gul färg. (Källa: Svt, Wikipedia) 
 
Läs mer om emojins historia på Internetmuséets hemsida: Internetmuseum 
Internetmuseum grundades i december 2014 och blev i juni 2016 invalt i Sveriges museum, som första 
utpräglat digitala museet i Sverige. Syftet med museet är att spara det svenska digitala kulturarvet, samt att 
sprida fördjupad kunskap om nätets historia i Sverige. Internetmuseum drivs av Internetstiftelsen som är en 
oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.  
 
Här hittar du ett digitalt uppslagsverk där du kan söka betydelsen av olika emojis: Emojipedia 
 

Sidan kan översättas till svenska, då finns det en symbol 
uppe i högra hörnet av webläsarfönstret. Klicka där och 
en översättningsruta kommer upp där man kan klicka i 
svenska.  

Symbolen och rutan kan se olika ut i olika webläsare, 
denna exempelbild är från Microsoft Edge. 

 
 
 
 

Denna månad: Emojidagen, Sjusovardagen och Världsbroderidagen  TEMA-
DAGAR 

https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/emojipedia-lanserar-world-emoji-day/
https://emojipedia.org/
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Sjusovardagen 27 juli  
Sömn behövs för att din kropp och din hjärna ska få återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover 
aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av 
stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-
kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.  
Här kan du läsa mer om sömn och sömnens betydelse för hälsan samt ta del av sömnskolan;  
Sömnen är viktig för din hälsa - 1177 Vårdguiden 
Sömnskola - sov bra utan sömnläkemedel - 1177 Vårdguiden 
 
I den lilla boken Sov Gott finns flera goda råd för en god sömn. Boken kan hämtas på vårdcentraler i Örebro län eller 
beställas från lakemedelskommitten@regionorebrolan.se. Här kan du läsa boken i pdf-format; Sov gott (1177.se)  
 
På Karolinska institutets hemsida finns möjligheten att ställa frågor till forskare. Där finns bland annat ett 
avsnitt om sömn; Fråga forskaren | Karolinska Institutet 

 
I podden Medicinvetarna kan du lyssna 
på ett avsnitt om sömn.  
Medicinvetarna #13: Är sömnbrist farligt?  
Här finns fler avsnitt med andra ämnen 
från podden att lyssna på; Medicinvetarna 
 
Poddar till hjälp för att somna 
Här är två exempel på poddar med syfte 
att komma till ro och hjälpa till att somna.  
Somna med Henrik | Lyssna här 
Sova med Dan Hörning | Lyssna här 
 

För dig som har svårt att slappna av eller gå ner i varv finns även avslappnande musik med vackra filmer på 
YouTube. Här är ett exempel; Somna gott - Vägledd avslappningsövning för att somna lätt och sova gott 
 
Här finns radioprogrammen för dig som ändå är vaken på natten 
Karlavagnen | Sveriges Radio 
Karlavagnen är Sveriges största samtalsrum! Där får alla göra sin mening hörd varje vardagkväll och 
söndagskväll, året runt. Lyssnande programledare och upplevelser, tankar och åsikter från de lyssnare som 
ringer in till programmet. 
 
Vaken med P3 & P4 | Sveriges Radio 
Ett program som sänds varje natt, året om mellan klockan 00.02 - 05.59. Här ryms samtal med lyssnarna, 
tävlingar med priser och nattmusik.  

https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnskola---sov-bra-utan-somnlakemedel/
mailto:lakemedelskommitten@regionorebrolan.se
https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/orebro/media/dokument/lakemedelscentrum/sov-gott-2020.pdf
https://ki.se/forskning/fraga-forskaren
https://ki.se/forskning/medicinvetarna-13-ar-somnbrist-farligt
https://podcasts.apple.com/se/podcast/medicinvetarna/id1441116159?mt=2
https://podcasts.apple.com/se/podcast/medicinvetarna/id1441116159?mt=2
https://poddtoppen.se/podcast/1372509202/somna-med-henrik
https://poddtoppen.se/podcast/1529168153/sova-med-dan-horning
https://www.youtube.com/watch?v=LwPremg-894
https://sverigesradio.se/karlavagnen
https://sverigesradio.se/vakenmedp3p4
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Nu när det är sommar är det tider för att sova utomhus. Här hittar du utrustning för att tälta och även för 
annat friluftsliv.  
Sova ute - Naturkompaniet 
Sova ute - Outdoorexperten 

 

Världsbroderidagen 30 juli  
År 2011 tog en av Broderiakademins lokalgrupper initiativet till att instifta en dag för att fira broderiet. 
Världsbroderidagen infaller numera varje år den 30 juli.  
 
Broderiakademin 
Här kan du läsa mer om broderiakademin - Täcklebo broderiakademi 
Föreningen vill främja intresset för fritt broderi, och alla som har ett lustfyllt intresse för broderi är välkomna 
att bli medlemmar. Föreningen grundades av textilkonstnären Elsa Agélii på 80 talet.  
 

Broderiakademins medlemstidning  utkommer två gånger per år och 
innehåller diskussioner, recensioner, reseberättelser, artiklar om aktuella 
brodöser och nya tekniker, med mera. I varje nummer publiceras aktuell 
information om lokalgrupper, styrelsens kontaktinformation och annan 
föreningsinformation. 
Örebro har en lokalgrupp som heter Örebrodöserna – Kontaktperson: 
Ingegerd Gyrulf, tel. 070-616 67 80,  
e-post ingegerd.gyrulf@gmail.com 
 
Här exempelvis kan du köpa broderier online: 
Handarbetsboden i Örebro 
The Folklore Company 
Ateljé Margaretha 
Stoff & stil 

 
 

https://www.naturkompaniet.se/aktiviteter/nara-aventyr/sova-ute/
https://www.outdoorexperten.se/c-12-tlta-sova.aspx
https://tacklebony.wordpress.com/
mailto:ingegerd.gyrulf@gmail.com
https://handarbetsboden.se/
https://www.folklorecompany.com/
https://www.margaretha.se/
https://www.stoffochstil.se/hobby/broderi
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I den digitala tjänsten Pinterest kan du få massor av inspiration och länkar till hemsidor med allt möjligt som 
du är intresserad av. Om du skriver ”Brodera” i sökrutan i appen så kan det se ut såhär:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinterest finns både som app men du kan också ta del av innehållet via datorn utan att ladda ner en app. Det 
du behöver göra för att komma igång är att starta ett eget pinterestkonto. Det gör du enkelt med din 
epostadress och ett lösenord. Du kan sedan bygga dina egna anslagstavlor där du kan samla inspiration eller 
följa andras anslagstavlor, exempelvis 900+ Broderi idéer 2021 
 
Här kommer du till startsidan där du kan skapa ditt eget konto och logga in; Pinterest - Startsida 
Här är en sökning på ”Brodera” där du kan se exempel på hur det kan se ut - Pinterest - Brodera 
 
Här är en instruktionsvideo som visar hur man skapar ett Pinterestkonto.  
(Du kan hoppa över reklamen som visas i Youtube genom att trycka på knappen ”Hoppa över annonser” 
som visas efter en stund.) Kom igång och samla bilder med Pinterest  
 
Och här beskrivs det i textform - Vad är Pinterest och hur funkar det? - Teknifik 
 
I sommar tar månadsbrevet uppehåll och sänds ut nästa gång i början av september igen. 

 
 
Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!  
 
 
 
 
Foto:  
Benny Karlsson/Scandinav, Jens Lindström/Scandinav, Ingela Nyman/Scandinav, Rania Rönntoft/Scandinav, 
simple.scandinav.se/Fredik Nyma, Marie Linnér/Scandinav, Scandinav. 

https://www.pinterest.se/magraskatan/broderier/
https://www.pinterest.se/
https://www.pinterest.se/search/pins/?q=brodera&rs=typed&term_meta%5b%5d=brodera%7Ctyped
https://www.youtube.com/watch?v=mi4Z2Lp9T_4
https://teknifik.se/2016/02/stor-guide-vad-ar-pinterest-och-hur-funkar-det/

