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 Tullinge                                     PRO bladet juli 2020                  

Vi vill önska dig en fortsatt fin sommar! 
 
Nu har vi 70+ hållit avstånd i nästan fyra månader. 

Nog är vi väl alla värda en tårta! 

      
 

Här är några recept på sommartårtor:  

Recept på en sommartårta med drottningbär, recept.se 

Här är ett annat på marängtårta med jordgubbar och rabarber, Arla. 

Och 170 recept på tårtor, Arla 

 

Utomhusfika på Elgentorp  
Att träffas i mindre grupper utomhus och på avstånd på Elgentorp är en trivsam 

möjlighet. Ta med ett par kompisar och ditt eget fika och ha en bra en stund. 

Bord och stolar finns framme och det är lätt att hålla distans. När det blåser är 

det alltid lä på någon sida av huset. Och om det regnar använd verandan.  

https://recept.se/recept/sommartarta-med-drottningbar-for-manga-gaster
https://www.arla.se/recept/marangtarta-med-rabarber-och-jordgubbar/
https://www.arla.se/recept/tarta/
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Våra fysiska möten inomhus vilar dock under tiden som pandemin pågår.  

Vi bryr oss om varandra och gör allt vi kan för att undvika smittspridning.  

 
Vår nya hemsida  
Arbetet med att bygga upp vår lokala hemsida PRO Tullinge fortsätter men det 

tar lite tid innan sidorna ser ut som de ska. Du kan redan nu ta del av innehållet 

men mer kommer och ska ändras till det bättre. 

 

Du kan nå hemsidan genom att söka PRO Tullinge på Google eller använda den 

här länken som går direkt till hemsidan PRO Tullinge  

 

Den gamla hemsidan som nu finns under old.pro.se kommer också finnas kvar 

tillsvidare.  

 

Du är alltid välkommen att dela med dig av en berättelse eller ett tips som kan 

vara till glädje för flera. Skicka gärna ditt bidrag till seniornet22@gmail.com 

 

Skriv din berättelse  Coronans år 2020! 
PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt;  

Inte ensam, för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Nu bjuder 

projektet in alla som vill skriva och berätta om vad som händer under 

coronaperioden. Skrivprojektet går under namnet Coronans år 2020. 

 

Berätta om hur livet blev för dig. Det behöver inte handla om hela den långa 

tiden, utan kanske om någon särskild dag som betyder mycket för dig eller olika 

händelser som knyter an till pandemin. 

 

Du ska inte skriva långt, inte mer än maximalt två A4 sidor, och du får välja om 

du vill sända in din berättelse via mail eller som ett vanligt brev. Föredrar du att 

skriva med hjälp av papper och penna, går det också bra.  

 

Tanken är att ett urval av berättelserna ska publiceras i en liten skrift samt på 

projektets hemsida. Det är därför viktigt att du anger om du vill bli publicerad 

och om du vill underteckna med ditt namn eller vara anonym!  

 

Senast den 1 oktober 2020 ska din berättelse vara inlämnad.  

Skicka din berättelse via e-post till: inteensam@spfseniorerna.se eller  

med vanlig post till: SPF Seniorerna, att. Inte ensam, Box 22574,  

104 22 Stockholm. 

 

Märk kuvertet ”Coronans år 2020”. 

Alla över 65 år är välkomna att vara med! Sprid budskapet vidare. Du behöver 

inte vara medlem i någon pensionärsorganisation. 

 
 

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/samorganisationer/samorganisation-botkyrka/foreningar/tullinge.html
https://old.pro.se/Distrikt/Stockholms-lan/Samorganisationer/Botkyrka/Foreningar/Tullinge/?id=3799&epslanguage=sv
mailto:seniornet22@gmail.com
http://inteensam.org/
mailto:inteensam@spfseniorerna.se
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Snart är det fruntimmersveckan! 
Fruntimmersveckan är den näst sista veckan i juli, 18–24 juli, då alla dagarna 

utom den första (Fredrik, Fritz) bär kvinnonamn: Sara, Margareta, Johanna, 

Magdalena, Emma, Kristina.  

 

Sara - 19 juli 

Sara är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung och betyder ’furstinna’ och 

kommer från bibelns berättelse om Abrahams hustru Sara. Namnet användes 

under medeltiden men fick genomslag efter reformationen. Sara ligger idag på 

6.e plats för Sveriges vanligaste tilltalsnamn bland kvinnor. 
 

Margareta. Greta - 20 juli 

Margareta finns i almanackan till minne av den heliga Margareta (Margareta 

från Antiochia, död 304). Namnet har sitt äldsta kända ursprung i ett persiskt ord 

för ”pärla”. Namnet blev särskilt populärt på 1940-talet efter den äldsta av Haga 

prinsessorna. Det är idag Sveriges 40:e vanligaste tilltalsnamn bland kvinnor. 
 

Johanna - 21 juli 

Johanna är ett bibliskt namn och femininform av Johannes. Det ursprungliga 

grekiska namnet Jochanan betyder ”Gud har förbarmat sig”. Det har varit ett 

vanligt namn i Sverige sedan 1600-talet och var särskilt populärt under 1980- 

och 90 talen. Det är idag Sveriges 20:e vanligaste tilltalsnamn bland kvinnor. 
 

Magdalena, Madeleine - 22 juli  

Magdalena är ett bibliskt namn som finns i almanackan och betyder kvinna från 

Magdala, till minne av Maria från Magdala (ofta skrivet Maria Magdalena) i 

Nya Testamentet. Madeleine är en fransk form av Magdalena och Madeleine 

finns med på 59:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen. 
 

Emma, Emmy - 23 juli  

Emma är ett tyskt namn bildat av Erman- och Irmin som betyder hög, väldig. 

Emma hamnade i namnlängden 1827 då kronprinsessan Josefina meddelade att 

det barn hon väntade skulle heta Emma om det blev en flicka (det visade sig 

vara en pojke, Gustaf - sångarprinsen). Emma är idag Sveriges 8:e vanligaste 

tilltalsnamn bland kvinnor. 
 

Kristina, Kerstin - 24 juli  

Kristina kommer från ett latinskt namn Christianus som betyder kristen. 

Helgonnamn till minne av den heliga Christiana, en romersk martyr på 300-talet. 

Namnet har varit populärt ända sedan medeltiden. Hagaprinsessan Christina - 

bidrog till att namnet blev populärt på 1940- och 50-talen. Kristina är idag 

Sveriges femte vanligaste tilltalsnamn bland kvinnor. 

 

Fruntimmersveckan har rykte om sig att vara regnig. Ett gammalt talesätt 

som är kopplat till väder och skörd lyder: ”Greta pissar i nötterna.” Det betydde 

att om det regnade på Margareta-dagen skulle det gå mask i nötterna. 
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Men stämmer talesättet att det alltid regnar under fruntimmersveckan. Så här 

säger SMH. Rent statistiskt är sista veckan i juli och första veckan i augusti 

minst lika regniga som fruntimmersveckan. Det finns också exempel på 

fruntimmersveckor som varit torra i en stor del av Sverige, bland annat åren 

1947, 1955 och 1994. De senaste åren har det varit kraftiga åskskurar lokalt på 

vissa ställen men sol och mycket varmt på andra ställen.  

 

Vi får se hur årets fruntimmersvecka blir. Klart.se prognosen tyder på sol! 
 

Källor: Institutet för språk och folkminnen, fruntimmersveckan 

SCB, tilltalsnamn, kvinnor, topp 100  

SMHI: Fruntimmersveckan 

 

Håll varm mat varm och kall mat kall under rötmånaden 
I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Men det är 

egentligen vädret, värmen och fukten, som avgör om det är rötmånad för maten 

eller inte.  

 

Varma och fuktiga sommardagar är en utmaning. Då trivs bakterier och mögel 

allra bäst, både såna som förstör maten och såna som kan göra oss sjuka. 
 

Livsmedelsverket påminner om Ditt viktigaste kom-ihåg: temperaturen och Ditt 

viktigaste verktyg: kylväskan. Och naturligtvis tvätta händerna! 

 

Folktro och rötmånadshistorier  

Rötmånaden har i folktron förknippats med såväl dålig mat som ostadigt väder 

och onaturliga fenomen. Ordet kommer från fornsvenskans röta ”få att ruttna”.   

Rötmånaden är ett begrepp i gamla Bondepraktikan för en månadslång period  

i slutet av juli till i slutet av augusti när många livsmedel håller sig sämre.  

 

Historiskt hade man redan under romartiden konstaterat att maten höll sig sämre 

under eftersommaren, och man fastlade officiellt att denna tid började den dag 

då stjärnan Sirius i stjärnbilden Stora hunden första gången kunde iakttas i gry-

ningen, och sedan varade i en månads tid, det vill säga från 22 juli till 21 

augusti. Med syftning på stjärnbilden kallades perioden (dies caniculares) 

hunddagarna.  

 

I folktron var det illa för både djur och människor att födas under den här tiden. 

Kalvar skulle bli vanskapta, föl otämjbara och sjuka, och griskultingar skulle 

helt enkelt inte överleva. Människor som föddes då skulle också bli klena, 

klumpiga eller till och med fördärvade. Det kallades ofta för rötmånadshändelser 

och det är härifrån vi använder ordet rötmånad också för att ange att något är 

onaturligt eller osannolikt, som i uttrycket rötmånadshistoria. 

 

http://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-07-18-fruntimmersveckan.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/samtliga-folkbokforda--fornamn-och-tilltalsnamn-topplistor/tilltalsnamn-kvinnor-topp-100/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fruntimmersveckan-1.4291
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/matforgiftning/rotmanad?_t_id=b-fS7QABLhyOpXy8rJuiyw%3d%3d&_t_uuid=UwdiKdw1R42XQ-5GQxpK8A&_t_q=r%c3%b6tm%c3%a5nad&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b%2candquerymatch&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_8d00ba7a-f0a3-402d-8e34-a9cd97b74f1a_sv&_t_hit.pos=1
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Vädret under rötmånaden förväntades vara nyckfullt med omväxlande regn och 

solsken. Om perioden började med sol skulle den sluta med regn, och ett alltför 

jämnt väder kunde sluta illa - då skulle det bli frost, missväxt, farsoter, litet 

utbyte av jakt och fiske till och med ofred ute i stora världen ända till nästa 

rötmånad. 

 

Källa: Institutet för språk och folkminnen – rötmånad  

 
Försov dig inte på sjusovardagen den 27 juli 
Sjusovardagen handlar egentligen inte om alla morgontrötta utan är tillägnad sju 

kristna helgon från Anatolien. 

 

Dagen har fått sin benämning efter en legend om sju kristna unga män från 

Anatolien (ungefär det asiatiska Turkiet) som sov i nära 200 år, gömda i en 

grotta i berget Celion. Det gömde sig för att de var utsatta för förföljelser av den 

romerska kejsaren Decius för sin tro. Grottan murades igen och öppnades först 

efter 200 år. När männen vaknade trodde de att de bara hade sovit en natt.  

 

Sju sovare, sjusovardagen eller sju sovares dag infaller den 27 juli.  Fram till år 

1901var dagen en helgondag i Sverige. 

 

Folkliga traditioner säger att den som sover länge den här dagen kommer att 

vara trött ett helt år framåt. Olycksbådande är också att regn på sjusovardagen 

betyder regn i sju veckor framåt. 

 

Källa: Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Sju_sovare   

   

Institutet för svenska folkminnen Sjusovardagen 
 
 

Hittaut Tullinge 

 Har nu lyckats hitta 17 checkpoints på Hittaut Tullinge kartan. Det flesta vid 

Tullinge strand och Trädgårdstorp. Men det återstår nästan 100 till. Min skräck 

för fästingar sätter tyvärr stopp för terräng och skogsvandringar. Trädgårdstorp 

var en riktig utmaning ur mitt perspektiv. Men några punkter till ska jag nog 

försöka hitta, för det är rätt kul, säger en medlem.   

 

Hittaut är en form av fysisk aktivitet där du med hjälp av en karta letar check-

points i din omgivning. Information om hur det fungerar finns på Hittaut 

webbplatsen.  

 

Kartor kan du hämta på: Elgentorp, Lida värdshus, ICA Nära Riksten, Tullinge 

blommor (där finns också en checkpoint), Tullinge hälsokälla och Salong Annie.  
 

Hittaut Tullinge drivs ideellt av orienteringsklubben SK Tullinge. PRO Tullinge 

är också partner till verksamheten. 

http://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-07-25-rotmanad.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sju_sovare
https://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-07-27-sjusovardagen.html
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/sa-funkar-hittaut/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/sa-funkar-hittaut/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/
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Så skyddar du dig mot fästingar  
I ett inslag på SVT om hur man skyddar sig mot fästingar framgår att det är bra 

med långa stövlar och instoppade vita byxor, så fästingarna syns när de kryper 

uppåt. Andra menar att fästingar dras till ljusa kläder, trots att de är blinda! 

 

Undvik högt gräs och buskar  Täck så mycket av kroppen du kan  Undersök 

dig så fort du kommer hem  Det bästa skyddet är att vaccinera sig mot TBE  

Ta bort fästingen så snabbt som möjligt om du blivit biten och dra rakt ut.  
 

Här är några tips från allmänheten  

”Är också en av de som alltid åker på en massa fästingar, min taktik som 

fungerar bra är att alltid använda gummistövlar med byxorna instoppade. Sen 

lägger jag antifästing roll on överst runt om på stövlarna. När jag plockar svamp 

har jag alltid ärmarna uppkavlade till armbågarna och lägger på antifästing 

medel på underarmarna, samt att jag kollar mina händer och armar medans jag 

är ute och plockar. Lycka till från Kristoffer”. 
 

”När jag har varit i skogen så har jag med mig en klädroller (OBS!! BRA klister 

måste det vara) när jag kommer till bilen. Då går jag över kläderna noggrant 

med den. Fästingarna fastnar och jag har ännu inte fått nån på mig än i år. 

Hälsningar Sussie”. 
 

SVT: Vi kommer se fler fall av TBE i år – så skyddar du dig 

SVT Lilla aktuellt: hur kan man skydda sig mot fästingar  

 

Ljuvlig musik och skönsång  
Gillar du opera; lyssna på Don Giovanni på Berwaldhallen play. Det är en 

modern iscensättning, speciell, med fantastisk skönsång. Världsstjärnor som 

Peter Mattei, Malin Byström och Andrew Staples möter Sveriges Radios 

Symfoniorkester och medlemmar ur Radiokören på Berwaldhallens scen i en 

iscensättning av Mozarts berömda opera. 

 

Hovsångerskan Malin Byström bor för övrigt i Tullinge. Ta del av en intervju 

med henne i SvD 24 juni, Det är en väldigt snäv ram man ska passa in i. Hon 

kommer även vara sommarvärd i SR P1 den 30 juli klockan 13.00.  
 

Berwaldhallen Play: Mozarts Don Giovanni  

 

Allsång på Skansen i SVT utan publik 
Några urval från SVT Play: 

En säng av rosor, Darin.  

It must have been love, Agnes hyllning till Marie Fredriksson 

Brusa högre lilla å, Janne Schaffer  

Sankta Klara klocka, Helene Sjöholm och Malena Ernman (2017) 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vi-kommer-se-fler-fall-av-tbe-i-ar-sa-skyddar-du-dig
https://www.svtplay.se/video/26946897/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-missa-inte-sasong-1-hur-kan-man-skydda-sig-mot-fastingar
https://www.svd.se/det-ar-fortfarande-en-extremt-manlig-struktur-i-operabranschen?fbclid=IwAR3jnaeyf95DnVnCXT6G7v1XWlKv7nDG79aJ4E0qJtkiHVGtXewHbzq-LLY
https://www.berwaldhallen.se/play/mozarts-don-giovanni/
https://www.svtplay.se/klipp/27473677/darin--en-sang-av-rosor?start=auto
https://www.svtplay.se/klipp/27295725/agnes-hyllning-till-marie-fredriksson--it-must-have-been-love
https://www.svtplay.se/klipp/27295725/agnes-hyllning-till-marie-fredriksson--it-must-have-been-love
https://www.svtplay.se/klipp/27396585/janne-schaffer--brusa-hogre-lilla-a
https://www.youtube.com/watch?v=GHfeU4YAFxs
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Sommarprogrammet i P1 

Sommar i Sveriges Radio, P1 sänds varje dag klockan 13.0014.30 från 

midsommardagen 20 juni fram till 16 augusti.  

Länk till Sveriges Radio P1 Sommarvärdarna 2020    

 

Dagens dikt "Människors möte"  
En fin dikt i dessa tider om Människors möte av Hjalmar Gullberg. Sista raderna 

lyder ”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde 

vara så”. 

 

SR P1den 3 juli: Dagens dikt Människors möte, Hjalmar Gullberg 
 

 

Kontakt under sommaren:  
 
Ordförande: Lennart Karlsson 

Telefon: 070 840 65 00 

Mejl: eriklennart@telia.com 

 

Alternativt mejl: tullinge@pro.se Vi svarar så snart det är möjligt. 

 

Du kan också kontakta din cirkelledare, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta Karin Burman  

mejl: pro.karin.b@bredband.net 

 

Vi du berätta något eller ge några tips som vi kan lägga på hemsidan skriv till:  

seniornet22@gmail.com   

 

Bästa sommarhälsningar 

Styrelsen PRO Tullinge  

 

 

Kontaktuppgifter till din cirkelledare  
 
Cirkel  Cirkelledare Mejl Telefon  

Sy, sticka och skapa  Solveig Niklasson sola7x7.49@telia.com 08 778 26 55 

Målarcirkel 1 Birgitta Lundvall  birgitta.lundvall@tele2.se 070 790 02 25 

Målarcirkel 2 Else-Marie Kovacs annaelse@live.se 070 736 72 92 

Engelska och Qi-gong Birgitta Eriksson bie.eriksson20@gmail.com 073 141 56 19 

Litteraturcirkel Sven Ivar Jansson  svenivar.jansson@telia.com 070 886 12 81 

   Måla akvarell Barbro Norén   barbro_noren@hotmail.com 073 722 02 80 

Tullinge förr och nu Leif Bergman leifanna@bredband.net 070 594 51 59 

Sällskapsspel  Åsa Bruto asa.bruto@gmail.com 070 894 06 03 

Tillsammans mot ensamh. Anny Mejdal  ingalill.stromqvist@bredband.net 073 183 63 48 

Stockholmscirkeln Ulla Berglund ullab.berglund@gmail.com 08 778 50 24 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=7490860
https://sverigesradio.se/avsnitt/1542922
mailto:eriklennart@telia.com
mailto:tullinge@pro.se
mailto:pro.karin.b@bredband.net
mailto:seniornet22@gmail.com
mailto:sola7x7.49@telia.com
mailto:birgitta.lundvall@tele2.se
mailto:annaelse@live.se
mailto:bie.eriksson20@gmail.com
mailto:svenivar.jansson@telia.com
mailto:barbro_noren@hotmail.com
mailto:leifanna@bredband.net
mailto:asa.bruto@gmail.com
mailto:ingalill.stromqvist@bredband.net
mailto:ullab.berglund@gmail.com
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Några sommarbilder i Tullinge   

          

   Fika med avstånd på Elgentorp och blommor i trädgården. 
 

      

Rosor på Elgentorp.                                    Vandring med avstånd genom            Utsikt vid Tullinge kyrka. 
                                                                        Madens dagvattenpark med SPF.        

   

          
 

                                                                       Stendalsbadet har fått nya bryggor. 

 

 

Tullinge  

 
 

   Hittaut checkpoint vid Tullingesjön.  

 

 

Ordförande: Lennart Karlsson, telefon: 070 840 65 00  

Adress: Palettvägen 15, Tullinge  


