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Sommaren definieras utifrån ett antal olika synsätt: 

Kalendarisk sommar: Enligt det kalendariska perspektivet är sommar inom tempererat 

klimat en årstid som definieras som månaderna juni, juli och augusti på norra halvklotet och 

december, januari och februari på södra halvklotet. 

Astronomisk sommar: Ur ett astronomiskt perspektiv inleds sommaren med 

sommarsolståndet omkring den 21 juni på norra halvklotet och omkring 21 december på 

södra halvklotet för att sedan avslutas då dag och natt är lika långa, på höstdagjämningen. 

Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med det södra halvklotets vinter, och vice 

versa. 

Meteorologisk sommar: Ur ett meteorologiskt perspektiv definierar SMHI den svenska 

sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen har varit över 10 °C i minst fem dygn i 

sträck. Om det därefter förekommer en kallare period räknas det fortfarande som sommar, 

dock med bakslag. 

Jag hoppas innerligt att ni har en alldeles ljuvlig kalendarisk, astronomisk och meteorologisk 

sommar, utan bakslag. Det är ni verkligen värda efter en tuff period i pandemins spår.  

Jag har semester juli månad.  

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

PÅ GÅNG I AUGUSTI: 

Sittande utegympa med Susanne (se separat schema) 

Träffpunkt Gamleby måndagar kl. 10.00 

Träffpunkt Midgård tisdagar kl. 10.00 

Träffpunkt Nätet onsdagar kl. 10.00 

Allsång och korvgrillning med Ragge och Susanne (se separat schema)  

Träffpunkt Gamleby torsdag den 5 augusti kl. 14.00 

Träffpunkt Nätet fredag den 6 augusti kl. 12.00 

Träffpunkt Midgård fredag den 6 augusti kl. 14.00 

 

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

vid regn. 

 

 



Hälsobingo! Sätt ett kryss när uppgiften är utförd. Fira med något efterlängtat 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) 

Gissa flagga. Vilket land? (svar längst bak i häftet) 

 Vilket land? _________________________ 

   Vilket land? _________________________ 

 Vilket land? __________________________ 

 Vilket land? __________________________ 



Hemlagad glass                     Recept av Johanna Westman 

1 dl standardmjölk  

2 dl grädde 

1 st vaniljstång 

4 st äggulor 

1 dl socker extra fint 

Hallon/blåbärsglass 

2 dl grädde vispad 

2 dl bär frysta tinade 

Tillagning 

1. Häll mjölk och grädde i en kastrull. Skrapa ur vaniljstången i kastrullen och låt det bli riktigt varmt utan att koka. 

2. Vispa äggulor och socker till en luftig smet i en bunke. 

3. Häll gräddmjölken över äggsmeten. Vispa ihop. 

4. Häll tillbaka i kastrullen och värm i ungefär 4 minuter. Ta av från värmen. Låt glassmeten svalna helt. 

5. Vispa grädden. Låt bären rinna av i en sil och mosa sedan med gaffel. Blanda ner grädde och bär i smeten och kyl 

den avslutningsvis i kylskåpet. 

6. Häll i en rundbottnad skål av plast eller metall, sätt i frysen. 

7. Ta ut glassen efter en halvtimme och vispa med elvisp. Gör om igen efter ytterligare en halvtimme och ännu en 

gång så får du riktig glasskonsistens. 

Rabarberdrink 

Rabarberlag 

5 st rabarberstjälkar 

2 msk färsk ingefära 

1 st vaniljstång 

2,5 dl råsocker 

2,5 dl vatten 

1. Skala och skär rabarbern i slantar. 2. Skala och finriv ingefära. 3. Halvera vaniljstången och skrapa ur fröna. 4. Lägg 

rabarbern och ingefäran i en kastrull. Tillsätt vaniljfröna, socker och vatten. Koka upp och låt småputtra i ca 10 min 

tills rabarbern är mjuk. 5. Låt allt svalna och sila av lagen till en burk. Förvara i kylen. Kompotten som blir över kan 

sparas i en burk i kylen och serveras med t.ex. vaniljglass. 

Drink 

 1. Häll upp 3 msk rabarberlag i varje glas och toppa med cider eller annan bubblig dryck.  

Drick och njut! 



Kryddleken - gåtor med kryddiga svar. Vilka kryddor döljer sig bakom följande formuleringar? Lycka till! 

Ej samma -  

Gör lagen innan match -  

Elektrikerns bästa egenskap -  

Sprutar eld i sagorna i England -  

Blomma i havet -  

Manlig fröken ur -  

Inrutat jag -  

Man på Finlandsfärja -   

 

 

 

 

 

 

 

Svar flaggor: Australien, Island, Grekland, 

Frankrike 

Svar kryddleken: NEJLIKA, PEPPAR, KANEL, 

DRAGON, ROSMARIN, TIMJAN, MEJRAM, 

PERSILJA 

www.facebook.com/traffpunkterna 

www.bostadsbolaget.vastervik.se 

Värdinna Susanne Steinvall, 0490-25 75 21 

 


