
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Junogatan 7, 471 42 Uddevalla
Telefon: 010-3300900 eller mail: vast@sv.se

Aktivera dig med oss! Sommar 2022!
 
Hej!
Nu får vi äntligen träffas och umgås igen, ute som inne. Så här kommer lite nya tips på
saker man kan göra tillsammans framförallt ute. Är det jättedåligt väder ute, kanske man
kan prata om vad man kan upptäcka på utflykten eller göra och så har man något att se
fram emot när det är bra väder igen. Dock vet vi ju alla att det inte finns dåligt väder, utan
bara dåliga kläder :-) Hoppas du hittar något roligt i detta program att göra!
 
Se mer om utflykter och naturskola på nästa blad. Vi skickar även med lite förslag på några
enkla recept så ni har någon fika att ta med!
Om ni vill ordna ett LIVE-framträdanden på ert boende i sommar, hör av er!

Plats för nytänkande



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

Utflykter och naturskola för alla!
Upplägg på studiecirkeln utflykts- & naturskolan:
Samla några kompisar, din familj eller grannar på boendet.
Tillsammans planerar och förbereder ni det som skall vara med på utflykten och vad man kan
lära sig om naturen. T ex om allemansrätten och olika djur i vår svenska natur m m. 
 
Förslag tillfälle 1: Vad är allemansrätten - Ta med kaffe/te/saft och tunnbrödsrulle på utflykten
Förslag tillfälle 2: Gå till skogen - varför är våra träd så bra? - grilla pinnbröd eller annat
Förslag tillfälle 3: Gå till en strand - havet och dess nytta - strandfika med pannkakor
Förslag tillfälle 4: Gå till en äng - våra viktiga bin och blommor - honung till fikat?
Förslag på vad ni kan upptäcka och fika kommer på kommande sidor!
 
Förbered en aktivitet till varje gång ute - prata om allemansrätten, gör kottdjur, plocka
snäckor vid stranden eller fiska krabbor, låna bok på biblioteket om bin.
Glöm inte att ta med soporna hem och släng dem där och gör en fästingkoll efter utflykten!
 

Plats för nytänkande



Plats för nytänkande

Gå på en 
skogsstig

Vandra på en 
blomsteräng

Hitta en 
myrstack Hitta en fjäril

Hitta två olika 
sorters lövträd

Plocka fyra 
olika sorters 

blommor

Hitta två olika 
sorters barrträd 

Hitta och 
ta på mossa

Hitta en bäck

Aktivitetsbingo 1 
Upptäck skogen/ängen



Plats för nytänkande

Hitta en 
sjöstjärna

Ta ett dopp

Ta i alger eller 
tång - se vilka 
färger de har

Hitta en 
manet eller fisk

Gör ett 
sandslott

Fiska 
krabbor

Ta några 
simtag

Ta en tur med 
en båt

Gå på en 
brygga barfota

Aktivitetsbingo 2 
Upptäck havet/stranden



Plats för nytänkande

GRODA

EK

FISK SNÄCKA

BADA MYRSTACK

BLOMMA

FJÄRIL

SKALBAGGE

Spela utflyktsbingo

 

 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
sv.se/vast 

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp

Fimp



Recept 1 och 2 kan man göra över grillen ute och förbereda 

hemma. Tänk bara på att man inte får grilla var som helst! 

1. FRUKT I FOLIE 

Skala och dela/skiva olika frukter/bär såsom: 

• Banan 

• Äpple 

• Blåbär/hallon 

• En klick smör  

• Eventuellt nötter och riven choklad 

Blanda ihop frukterna i en bit folie och lägg på en klick smör. Lägg 
på grillen i 10 min. Toppa sedan med riven choklad och ev. nötter. 

 

2. PINNBRÖD 

Du behöver till 8 stycken:  

• 4 dl vetemjöl  

• 1 1/2 tsk bakpulver 

• 1 3/4 dl vatten 

• 1/2 tsk salt 

Blanda mjöl, salt och bakpulver i en bunke. Tillsätt vattnet och ar-
beta in i degen. Forma degen till fingertjocka längder och vira dem 
runt tjocka pinnar. Snurra över glöden tills att det 
börjar släppa runt pinnen. 

Recept till utflykten 



3. 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 vaniljsock-

er. Gott, smalt och nyttigt. Lätt att göra sockerfritt.  

 

4. 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.  

 

5. PANNKAKOR—en sats 

• 3 dl mjöl (vete, dinkel, havre) 

• 6 dl mjölk (vanlig, havre) 

• 3-4 ägg  

• 1 tsk salt 

• Smör att steka i 

Häll i mjöl och hälften av mjölken i en bunke. Vispa med handvisp så 
att du får ut klumparna. Häll i resten av mjölken och vispa igen. Knäck 
i äggen och häll i salt och vispa ihop till en slät smet. Värm en stek-
panna och smält smöret. Sedan är det bara att börja steka pannka-
korna. Perfekt utflyktsmat ihoprullade med t ex 
keso, bär, sylt eller annat gott i. 



6. 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.  

 

7. 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 utflykt! 

 

 



KVARNKULLEN 19:00-22:00 

ENTRÉ 150 kr 

Du kan betala kontant/kort/swish 

TRÄFFENDANSEN 

 

Datum för hösten 2022:  

29 september - Casanovas 

27 oktober - Foxie 

24 november - Black Jack 

15 december  - Engdahls 

Mer info: 

www.traffendansen.se 

 

HÖST 2022 

Följ Träffendansens hemsida: 

www.traffendansen.se 

Där kommer information om vi 

måste ställa in. 


