
 

 Träffpunktens nyhetsblad 1, 2021               

 

Min arbetsplats i Coronatider är köksbordet hemma i Smedjemåla och de enda kollegorna 

jag umgås med är katterna Ester & Ernst.  

Utanför fönstret vräker snön ner, talgoxar och blåmesar knackar på rutan när solrosfröna är 

slut och isen ligger tjock på Tjursbosjön så mina vinterbad är lite besvärliga. 

Men vi håller i och håller ut! Snart kan vi umgås igen och det finns ju massor saker att 

glädjas åt, som semlor, vaccinationer, det blir ljusare varje dag, alla hjärtans dag, 

Träffpunktens nyhetsblad      , Nostalgiquiz med Ragge och korvgrillning. 

Ta väl hand om er så ses vi snart.  

/Susanne  

 

”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot 

vad det bjuder.”    / Astrid Lindgren 

 

PÅ GÅNG: 

Nostalgiquiz med Ragge fredagen den 26 februari.  

Träffpunkt Gamleby kl. 11.30 

Träffpunkt Nästet kl. 13.00 

Träffpunkt Midgård kl. 14.00 

Du står på din balkong/uteplats och vi står utanför. Papper och penna om du vill fylla i svaren. OBS! Inga grupper får 

bildas och det är viktigt att vi alla håller avstånd till varandra, inställt vid regn/snö 

Korvgrillning med Susanne 

Träffpunkt Midgård måndag den 1 mars kl. 13.00 

Träffpunkt Gamleby tisdag den 2 mars kl. 13.00 

Träffpunkt Nästet torsdag den 4 mars kl. 13.00 

Kom förbi så får du en grillad korv med bröd och en Festis. OBS! Inga grupper får bildas och det är 

viktigt att vi alla håller avstånd till varandra, inställt vid regn/snö 

 

 



Hälsobingo! Sätt ett kryss när uppgiften är utförd. Fira med något när du fått bingo. 

B I N G O 
Vistas utomhus i 
minst 15 minuter 

Gör en maträtt du 
aldrig gjort förut 

Ring en vän Ät minst tre 
frukter på en dag 

Tänk tre positiva 
saker om mig själv 

Uppmuntrat/gett 
en komplimang till 

någon 

En sockerfri dag Ätit minst två olika 
sorters grönsaker 

på en dag 

Dansat, sjungit 
eller lyssnat på 

musik 

Ringt en vän och 
tala om hur mycket 
hen betyder för dig 

Skriv ner allt du är 
tacksam för i ditt 

liv 

Unna dig något Gör 20 knäböj Ta tre långa, djupa 
andetag 

Känt mig stolt över 
mig själv 

Gör 10 
axelrullningar och 

rulla försiktigt 
med huvudet 

Rensa en 
låda/garderob 

Gjort 
bananpannkakor 
(recept i häftet) 

Gjort något så att 
jag blev på gott 

humör 

Gjort 
avslappningsövning 
tre dagar i rad (tips 

i häftet) 

Ätit en vegetarisk 
måltid 

Gissat fågel och 
fjärilssort (se i 

häftet) 

Löst korsord (i 
häftet eller annat) 

Gjort något 
kreativt (ex målat, 
ritat, handarbetat, 

snickrat) 

30 knä lyft 
(sittande eller 

stående) 

 

Vilken fågel?_____________________ 

Vilken fjäril?_________________________ 

 

Vilken fjäril?________________________ 



Bananpannkakor – enkelt recept 

Bananpannkakor är nyttiga, riktigt goda och mättande.  

Ingredienser 

• 2 bananer 

4 ägg 

• 1 tsk vaniljpulver 

• 1 krm salt 

• 2 msk smör, eller rapsolja 

Gör så här: 

Skala och mosa bananerna med en gaffel i en bunke. 

Knäck äggen över bananerna och blanda till en smet, gärna med mixerstav. Tillsätt vaniljpulver och salt. 

Stek pannkakor av smeten i smör eller olja i en stekpanna ca 3 min på varje sida. 

Tips! Havregryn i smeten: 

Att ha lite havregryn i smeten ger inte så stor smakskillnad, men gör dig mycket mättare. Dessutom är havregryn 

otroligt bra för vår kropp. Blanda i 1/2-1 dl havregryn i smeten. Låt smeten så ca 10 min så att havregrynen blir 

mjuka. Mixa med mixerstav. 

Tips på smaksättning: Smaksätt gärna smeten med lite mald kanel eller kardemumma. 

Topping! Servera bananpannkakorna med: 

Bananpannkakorna är goda precis som de är. Men vill du ha topping på pannkakorna kan du göra din egna blandning 

av alternativen nedan: 

• Färska bär eller frysta, tinade bär 

• Kokos 

• Honung 

• Jordnötssmör eller mandelsmör 

• Vispad grädde 

• Glass 

• Sylt 

• Skivad banan 

• En klick keso 

• Blandade bär med kvarg 

• Skivad banan, granatäpple och yoghurt. Ringla över lönnsirap.                                  Recept från Allt om mat 



Avslappningsövning från 1177 

Det här är en övning som du kan göra när du ligger eller sitter. Det tar tre minuter att göra hela övningen en gång.  

1. Ligg gärna ner på rygg på en mjuk matta, eller sitt bekvämt. 

2. Ta ett par djupa andetag genom näsan och låt musklerna i magen slappna av. 

3. Rikta uppmärksamheten mot dina fötter. Känn hur de vilar mot underlaget. 

4. Gå därefter igenom hela kroppen och notera kontakten med underlaget. 

5. Uppmärksamma dina underben, knäna, baksidan av låren, höfterna, ryggen, händerna, armarna, 

armbågarna, axlarna och bakhuvudet. 

6. Spänn höger hand och håll andan. Spänn i fem till tio sekunder. 

7. Andas ut och låt handen slappna av. Notera skillnaden mellan spänning och avspänning. 

8. Fortsätt sedan med vänster hand. Håll andan i fem till tio sekunder. För att sedan andas ut och slappna av. 

Notera skillnaden mellan spänning och avspänning. 

9. Fortsätt med höger arm, vänster arm, höger fot, vänster fot, höger ben, vänster ben, stjärten, magen, 

axlarna, ansiktet, käkarna. Du kan ta en paus då och då och bara andas ut och in genom näsan ett par 

gånger. 

10. Avsluta med att ännu en gång notera hur din kropp vilar mot underlaget. 

 

 

Lite tips och trix! 

❖ RENGÖR KAFFEBRYGGAREN › 

Häll två koppar vatten och två matskedar ättika i kaffebryggaren. Kör igång bryggaren så ättiksvattnet går 

igenom ner i kannan. Brygg sedan en hel kanna med endast rent vatten för att få bort ättikan. Nu är 

kaffebryggaren avkalkad och ren inuti. 

❖ RENGÖR UGNEN MILJÖVÄNLIGT › 

Ugnsrengöring som man köper i butik är ofta miljö och hälsofarlig. Prova istället något av dessa tips: Ställ in en 

djup tallrik med 1,5-2dl Ättika 24% på ett galler mitt i ugnen. Sätt ugnen på 50 grader över och undervärme. Låt 

stå så i ca 45 minuter. När ugnen svalnat så är det bara att torka ur med en ren trasa med vatten. Andas inte in 

ångan från ättikan! Gnid in ugnen med såpa (ej utspädd). Värm sedan upp ugnen till 100 grader och stäng av den 

igen. Låt svalna och tvätta ur med vatten. 

❖ EGEN VÄRMEKUDDE SNABBT OCH ENKELT › 

En värmekudde går att använda när du är frusen, stressad eller spänd. Värmen hjälper till att mjuka upp 

spända och stela muskler. Lägger du istället kudden i kylen eller i frysen (kort stund) så svalkar den skönt vid 

t.ex. huvudvärk, migrän eller feber. Ta en strumpa och fyll den med grötris, långkornigt ris, korn, eller hel 

vete. Sy igen änden. Eller knyt om strumpan är tillräckligt lång. Vill man göra en mer avancerad värmekudde 

så kan man sy en av något värmetåligt tyg. Värm sedan värmekudden i mikron i ca 2-3 minuter på full effekt. 

För att förhindra att värmekudden torkar ut ställ ett glas vatten bredvid kudden när du värmer den. 

http://www.tipsochtrix.com/staed/rengoer-kaffebryggaren/
http://www.tipsochtrix.com/staed/rengoer-ugnen-miljoevaenligt/

