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Våren blev inte riktigt som vi hade tänkt oss...  

Vanligtvis händer det mycket på våren, till exempel är det många i dagens 

Sverige som firar sin födelsedag under våren. Av personerna födda under 

perioden 1945-2002 är just vårmånaderna mars, april och maj vanligast. Antingen har man 

inte kunnat fira sin födelsedag eller så har man fått fira på ett lite annat sätt i år, kanske 

digitalt.  

Just nu behöver vi vara väldigt påhittiga. Vi ska hålla avstånd mellan varandra och inte 

utsätta oss i onödan för några risker och samtidigt behöver vi röra på oss och ha sociala 

kontakter för att må bra.  

Jag vill därför med det här brevet inspirera och ge lite tips om vad man kan hitta på! 

 

1. BESÖK ETT MUSEUM HEMIFRÅN! 

Ni kan via er dator, smarttelefon eller surfplatta besöka olika museum, se exempel nedanför: 

Nordiska museet. Ta en rundtur i museet via Google Maps, botanisera i deras spännande 

samlingar. Ta del av fotografier, föremål, konst, texter och dokumentation och ladda ned 

material gratis från medeltidsmuseet och stadsmuseet.  

Länk: https://www.nordiskamuseet.se/  

Stadsmuseet: Upplev Stockholm och stadsmuseet hemma. Gamla kartor och bilder eller en 

sittvandring i Fågelströms fotspår. Länk: https://stadsmuseet.stockholm.se/ 

Vasa museet: I Vasapodden kan du lyssna på spännande ämnen om Vasa och hennes 

samtid. Den senaste podden handlar om att vara kvinna på 1600-talet och kvinnor kring 

Vasaskeppet. Sök även i film biblioteket. 

Länk: https://www.vasamuseet.se/ 

Fotografiska museet: Låt guiden och läraren på Fotografiska Julia Wiklund ta dig med på 

en tur genom utställningarna Generation Wealth och Voge,The Arab Issue digitalt. 

Länk: https://www.fotografiska.com/sto/  

2. SÄVSJÖ KOMMUNS TIPSPROMENAD X-RUNDAN 

Testa Sävsjö kommuns digitala tipspromenad! Det finns en slinga på 2.5 kilometer i centrala 

Sävsjö. Tipspromenaden går genom Sävsjö trädgårdsparker och planteringar med start 
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utanför biblioteket. Det finns även en runda i Stockaryd på 3,2 km och en i Vrigstad på 3,7 

km. Frågorna förnyas varje söndag! 

Det du behöver göra är att ladda ner appen ”Xrundan” från App 

store eller Google Play. Därefter är det fritt fram att börja. Med 

hjälp av kartan i appen ser du hur rundan går. Genomförd 

tipspromenad ger dig möjlighet att vinna enklare priser, men det 

bästa är att du får motion på köpet. 

 

3. VANDRING 

Upptäck Smålands vackra natur med hjälp av appen Smålandsleden. När du besöker appen 

så får du tydlig vägledning över hur du ska vandra och annan nödvändig information. 

Länk till sidan: https://outdoor.smalandsleden.se/sv/smalandsleden/259000/Information  

 

4. STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS KVARTER QUIZ! 

Tipsrunda som är uppsatta i 12 stycken skyltfönster i centrala Sävsjö. Tipskupong finns att 

hämta utanför Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Köpmangatan 4 i Sävsjö.  

 

5. SUDOKO OCH KORSORD  

Om du skulle vilja ha få lite hjärngympa samtidigt som du kanske njuter av vårsolen kan du 

besöka dessa sidor.  

På hemsidan https://kryss.se/korsord kan du lösa korsord direkt online eller skriva ut och på 

hemsidan https://www.svd.se/sudoku kan du lösa sudoku i olika svårighetsgrader. 

  

6. FÅ TIPS OM HUR MAN BLIR EN BÄTTRE FOTOGRAF 

Fotografiska Stockholm har avsnitt där de ger tips om hur man tar bättre kort med mobilen. 

https://www.facebook.com/fotografiskasto/playlist/532969257625141/ 

 

Jag hoppas att något av dessa tips kan vara inspiration till er att finna glädje i vardagen. Även 

om vi inte kan träffas och umgås får vi vara glada över att vi kan ringa varandra och även 

använda videosamtal, om vi har tillgång till tekniken. 

 

https://outdoor.smalandsleden.se/sv/smalandsleden/259000/Information
https://kryss.se/korsord
https://www.svd.se/sudoku
https://www.facebook.com/fotografiskasto/playlist/532969257625141/
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Det kan också vara så att man kanske får en tuffare situation hemma när man till exempel 

både jobbar hemifrån och ska få vardagen att gå ihop, då kanske man kan använda sig av 

”Fatta Familjen” som är en podd där psykolog Stina Hindström ger råd om hur man får 

familjelivet att fungera under isolering. Länken är nedanför. 

https://urplay.se/program/215462-fatta-familjen-hur-haller-vi-sams-under-isolering  

DIGITALT FRITIDS 
Rädda Barnen och Generation Pep har tagit fram en digital plattform för barn i låg- och 

mellanstadiet som heter Digifritids. Där får man tips om rörelseaktiviteter, det finns en 

massa böcker, spel och bland annat pysseltips. 

https://www.digifritids.se/  

 

 Kanske kan vi se den här tiden som en  möjlighet att stanna upp och reflektera lite över vad 

vi har i livet som vi kan glädjas över. Vissa av oss kanske har mycket stress i sin vardag och 

kanske ger det här en välbehövlig paus. Eller så kanske man känner oro för sin själv och sina 

nära och kära och behöver någon att prata med. Då får ni gärna ringa mig eftersom ibland 

kan det vara skönt att få prata med någon utanför familjen om sina tankar.   

Jag vill  också påminna om att det finns hjälp att få med matinköp om ni inte har möjlighet 

att få hjälp av släktingar eller grannar, all information hittar ni på Sävsjö kommuns hemsida. 

  

Jag tror på att vara stark när allt annat går fel. Jag tror 

på en morgondag och jag tror på mirakel. 

/ Audrey Hepburn 

 

             

 

Kontakt: Sara Fransén anhörigsamordnare 
Telefonnummer: 0382-154 83 
Mail: sara.fransen@savsjo.se                                                                                                             
Besöksadress: Västra järnvägsgatan 11A 576 35 
Sävsjö     
 
Läs gärna om anhörigstödet på nätet!  

http://www.savsjo.se/anhorigstod 

https://urplay.se/program/215462-fatta-familjen-hur-haller-vi-sams-under-isolering
https://www.digifritids.se/
http://www.savsjo.se/anhorigstod
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