Träffpunktens nyhetsblad 4, 2021
Jag sitter hemma vid köksbordet, det är kallt, regnar och blåser ute så jag är glad att jag får
vara inomhus. Just nu försöker jag hitta på nya saker att ha i nyhetsbladet och kom på att
bilmodeller kan vara intressant. När jag letade foton på gamla Volvomodeller hittade jag lite
annan rolig fakta angående bilar. Visste ni att Henning Forslund var den förste svensken
som fick böter för att han körde för fort. Han körde i 10 kilometer i timmen! Polisen som
gav honom böter sprang ifatt bilen

.
Ta väl hand om er så ses vi snart.
/Susanne

Lite snabbfakta om bilar
•

Fransmannens Joseph Cugnots ångvagn från 1769 är världens äldsta bil, den var också en traktor.

•

Många var rädda för bilen när den först kom — de tyckte den var ett monster som lät läskigt.

•

Vindrutetorkaren uppfann en amerikansk kvinna, Mary Anderson, 1903.

•

Sveriges allra första bussar var lastbilar som byggdes om så att man satte trädgårdssoffor på taket.

PÅ GÅNG I MAJ
Sittande utegympa med Susanne (se separat schema)
Träffpunkt Gamleby måndagar kl. 10.00
Träffpunkt Midgård tisdagar (en torsdag) kl. 10.00

Räkna din ålder i vänner och
minnen,
inte i år.
-Albert Camus

Träffpunkt Nätet onsdagar (en torsdag) kl. 10.00

OBS! Viktigt att vi stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka och att alla håller avstånd till varandra. Inställt
vid regn/snö.

Allsång och korvgrillning med Ragge och Susanne.
Träffpunkt Gamleby fredagen den 21 maj kl. 15.00
Träffpunkt Nätet fredagen den 28 maj kl. 13.00
Träffpunkt Midgård fredagen den 28 maj kl. 15.00

OBS! Viktigt att vi stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka och att alla håller avstånd till varandra. Inställt
vid regn/snö.

Vilka Volvo modeller:

Vilken modell? _____________________

Vilken modell? _________________________

Vilken modell? ________________________

Vilken modell? _______________________
Boktips:

Fjärilsvägen
Författare: Patrik Lundberg
När Birgitta Lundberg föddes fanns det hopp, även om hennes liv. I
rekordårens och folkhemmets Sverige kunde en arbetarflicka på
landsbygden gå åtta år i skolan, ett år i husmodersskola och få ett
kontorsjobb måndagen efter examen. Hon kunde spara till körkort och
bil, åka på dans och hitta kärleken.
Snart levde Birgitta Lundberg den svenska drömmen: Make, två barn.
Volvo och villa. En välfärd som fanns där när hon behövde den. Sedan
kom 1990-talets finanskris. Skilsmässan och stressen. Fattigdomen. Barnens liv till varje pris.
Patrik Lundberg växte upp på Fjärilsvägen i Sölvesborg. Nu är Fjärilsvägen en kärleksförklaring till hans mor, och en berättelse
om det svenska klassamhället.

Vårlig nässelsoppa

Av Terese Cedergren

Ett "gott" vårtecken är nässlor! Nässelsoppa är både gott och en riktig hälsokur maxad med
vitaminer som karotin (A-vitamin), kalk, kisel, garvämnen, organiska syror, järn, klorofyll och
glucokinin.
Ingredienser:
• 2 l nyplockade späda nässlor
(spenat eller kirskål funkar också)
• 2 st schalottenlök
• 25 g smör
• 3 msk bovetemjöl
• 2 st hönsbuljongtärningar
• 9 dl vatten (ca)
• 2 dl vitt vin
• 1 dl grädde
• salt
• svartpeppar
• 1 msk torr sherry
Tillbehör:
• 2 msk hackad gräslök
• 4 st ägg
• 1 dl crème fraiche
Gör så här:
Skölj nässlorna noga, ta bort ev rötter och grova delar. (Använd med fördel plasthandskar)
Fräs smör, lök och nässlor. Smula ner buljongtärningen och sikta mjöl över nässlorna och
löken, späd sedan med vin & vattnet.
Låt koka ett par minuter. Tillsätt grädden. Smaka av soppan med salt & peppar och lite
vermouth alt. torr sherry. Servera med en klick crème fraiche, ett pocherat ägg eller en
ägghalva och strö över lite gräslök. En brödbit passar även bra till.
Efterrätt? Mascarpone med vanilj, jordgubbar och kex

Av: Martina Thun

4 portioner
250 g mascarpone
2 msk vaniljsocker
2-3 msk grädde

Gör så här
Rör ner vaniljsocker och grädde i mascarponen.
Skär jordgubbarna i bitar och krossa kexen.
Varva kexsmulor, mascarpone och

1 ask färska jordgubbar

jordgubbar i ett högt glas.

[Citera källan här.]

Pysseldags

Tips från Hemmafix med Monica Karlstein

Att dekorera blomkrukor är ett riktigt budgettips. De kostar bara någon tia och du kan måla
dem, klä dem med textil, tapet eller decoupage. I stället för fat i terrakotta blir udda
kaffefat en kul detalj.
Du behöver för att dekorera blomkrukor:
Lerkrukor och ev. fat, lim, sax, spetsband, pensel.
1. Torka krukans utsida med en fuktig trasa.

2. För att göra en lite mer romantisk kruka använder du dig av spetsbanden. Sätt på banden
såsom du önskar ha det runt krukan och klipp av.

3. Pensla lim där du önskar placera spetsdetaljen. Använd ett lim som blir genomskinligt när
det torkar för snyggast resultat, till exempel ett stenlim.

4. Placera spetsbanden på limmet och låt torka.

Svar Volvomodeller: ÖV 4 (1927-1929), PV 544
(1958-1965), Volvo P130 Amazon (1961–1970),
Volvo 740 Sedan (1984–1992)
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