Aktivera dig med oss - sommar 2021!
Hej!
Vi är fortfarande i Coronatider och förhoppningsvis blir det lättare att ses snart igen! Tills
dess kan vi hitta på annat småroligt i sommar som vi har som förslag från Studieförbundet
Vuxenskolan. Tips på detta får du i detta häfte och du kan även vinna fina vinster såsom
fribiljetter till Träffendansen i Kungälv, picknick-filt m m.
Se mer om aktiviteterna på kommande sidor:
1. Aktivitetsbingo
2. Picknick-skola
3. Rita en teckning om din sommar
Picknickskolan önskar vi att ni har som en sommarcirkel via oss - maila vast@sv.se eller
ring till 010-33 00 900 och uppge att ni vill kontakta någon i funkisteamet!
Om ni vill ordna ett LIVE-framträdanden på ert boenden i sommar, hör av er!
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Junogatan 7, 451 42 Uddevalla
Telefon: 010-3300900 eller mail: vast@sv.se

Plats för nytänkande

Om aktiviteterna:
1) Aktivitetsbingot
Gör aktiviteterna på bingobricka 1 eller/och 2.
Få hjälp av personal eller anhörig att checka av aktiviteterna.
När din bingobricka är full – posta den med namn och adress. Då har du chans att vinna i vår
utlottning av priser.
3) Picknickskolan
Genomför en picknickskola tillsammans med vänner, familj eller dina grannar på ditt boende! Hur
du kan göra finns det förslag på längre bak i vårt sommarprogram.
3) Rita och måla ditt bästa minne i sommar.
Vad har du gjort som du gillar? Kanske ätit den godaste glassen, badat, åkt båt, promenerat med
en hund, dansat med mormor, plockat blåbär eller bara chillat. Även här kan du vinna fina priser så skicka gärna in!

Skicka till nedan adress och märk kuvertet "sommaraktivitet":
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Plats för nytänkande

Spela ett kuligt
aktivitetsbingo med oss
Ge en vän en
komplimang

Sjung en
sommarsång
på ditt sätt

Spela boll
med en kompis
utomhus

Sträck på dig
så högt det går
5 gånger

Gå ut
och lyssna
en stund på
fågelkvitter

Kom på något
du är bra på

Ät 5 olika
Gå till
sorters
biblioteket
grönsaker/frukt
och låna en bok
på en dag

Säg hej till en
pensionär

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
sv.se/vast

Plats för nytänkande

Spela ett kuligt
aktivitetsbingo med oss
Dansa loss i
5 minuter till
bra musik

Gå ut i naturen
och plocka
5 sorters
blommor

Så ett frö

Doppa dig vid
ett utebad

Rita en teckning
och ge till någon
du tycker om

Läs/lyssna
på en dikt

Gör huvud,
axlar, knä
och tå
5 gånger

Dammsug
ditt rum

Promenera
i 15 minuter

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
sv.se/vast

Plats för nytänkande

Picknickskola för alla!
Upplägg på studiecirkeln picknickskolan:
Samla några kompisar, din familj eller grannar på boendet.
Tillsammans planerar och förbereder ni det som skall vara med på picknicken och en aktivitet:
Vad behöver ni har med er - korg, filt, servetter, antal glas, bestick m m.
Förslag 1: Fruktsallad med kesella, krabbelurer & saft och kaffe/te
Förslag 2: Äppelfromage, havrekaka & saft och kaffe/te
Förslag 3: Scones med smör, marmelad och ost & saft och kaffe/te
Förslag 4: Tunnbrödsrulle, kokostoppar & saft & kaffe/te
Recepten kommer på nästa sida!
Förbered en aktivitet till varje gång ute - skattjakt, bollekar, kasta frisbee, musik och rörelse
Glöm inte att ta med soporna hem och släng dem där!!
Hör av er till oss om ni vill veta mer!

Gör detta som en cirkel med oss!
Kuliga grejer i sommar!
vast@sv.se eller 010-3300900 - fråga efter Annie, Kicki eller Ann-Marie

Plats för nytänkande

Recept

1. FRUKTSALLAD
Skala och dela/skiva olika frukter såsom:
•

Banan

•

Äpple

•

Päron

•

Apelsin

•

Kiwi

•

Vindruvor

Blanda ihop och servera med grädde eller
kesella eller keso.

KRABBELURER
Du behöver till 12 stycken:
•

1 1/2 dl strösocker

•

4 1/2 dl vetemjöl

•

2 tsk bakpulver

•

1 tsk vaniljsocker

•

2 1/2 dl mjölk

•

2 ägg

Rör ihop socker, mjöl, bakpulver och vaniljsocker. Vispa i mjölk och
sedan ägg, steksedan som plättar i smör på svag värme.

2. ÄPPELFROMAGE
Du behöver till 2 portioner:
•

250 gram kvarg eller kesella 10 % eller mindre
(en burk)

•

2 dl äpplemos

•

1 tsk vaniljsocker

Rör ihop kvarg och mos. Smaka av med vaniljsocker. Gott, smalt och nyttigt. Lätt att göra sockerfritt.

HAVREKAKA
•

5 dl havregryn

•

2,5 dl mjöl

•

2,5 dl råsocker eller vanligt socker

•

1,5 tsk bakulver

•

0,75 dl sirap

•

125 g smör

•

1 ägg

Sätt ugnen på 180 grader. Smält smöret och rör ihop alla ingredienser.
Platta ut på smörpapper, ca 1 cm tjockt. Grädda mitt i ugnen i ca 15
min. Ta ut och skär i rutor medan den är lite varm. Man kan ringla lite
smält choklad över.

3. SCONES
Du behöver till 8 stycken:
•

4,5 dl mjöl

•

50 g smör

•

1 dl mjölk

•

1 tsk bakpulver

•

Lite salt och lite socker

Sätt ugnen på 180 grader. Blanda ihop smör, mjöl, salt, bakpulver.
Man kan mikra smöret lite så är det lättare. Häll på mjölk och rör tills
det blir en deg. Dela i 8 delar och rulla bollar och grädda dem i stora
muffinsformar eller på smörpapper. Grädda i ca 10-15 min.
Tillbehör: Smör, marmelad och ost.

4. TUNNBRÖDSRULLAR
Köp mjukt tunnbröd, typ Sarek som du kan rulla.
Förslag på fyllning:
•

Salladsblad, tomat, ost och/eller skinka

•

Räkost, sallad

•

Stekt ägg, tomat, lite majonnäs

•

Kokt, skivat ägg, kaviar eller lite majonnäs

•

Skinka, potatissallad, gurka

Lägg på, rulla ihop, slå in i folie.

KOKOSTOPPAR
•

50 gram smör eller margarin

•

2 st ägg

•

1 dl socker

•

200 gram riven kokos (ofta motsvarar det
en påse i affären)

Sätt ugnen på 175 grader. Smält matfettet och
låt det svalna. Blanda samman ägg och socker,
vispa inte. Tillsätt kokos och matfett.
Låt smeten svälla i ca 10 minuter. Klicka ut på bakplåtspapper. Grädda
på 175 grader i mitten av ugnen ca 10-15 minuter. Låt topparna
svalna på plåten.
Ta hjälp om ni behöver!
För att kunna laga vissa recept behövs bunkar, vispar, dl-mått i köket,
så fråga någon om du själv inte vet.

Tänk på att ha med en kylbag, vissa av recepten måste hållas kylda till
att ni äter det.
Hoppas ni får en trevlig picknick!

