
Baltiska utställningen 21 nov kl. 13.00-16.00. 
Du har väl inte missat vår öppna miniutställning av Baltiska utställningen? 

Om du har föremål från denna tid och vi får ställa ut dessa i vår öppna 

utställning, hör gärna av dig till oss! Museiintendent Sven Rosborn berättar 

om Baltiska utställningen, visar film och bildspel. Passande för en 

utställning så kan du förse dig med bubbel och snittar. 

 Pris 60 kr inkl. bubbel och snittar. 

 Anmälan senast 15/11. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 12.30, hemfärd ca kl. 16.00. Pris 

40kr t/r. Plats förbokas. 

 
Julbazar 19 dec. kl. 15.00-18.00 
Upplev julen på Habo Gård! Gården är pyntad inne och ute inför julen    

med granar, lyktor, adventsljus och tomtens släde. Utställningar och 

försäljning av glögg, bakverk, julgodis och hantverk. Musik i julens 

förtecken. Habo Gård i samarbete med SESAM daglig verksamhet. 

 Ingen föranmälan! Drop-in. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 14.30, hemfärd ca kl. 18.00.    

Pris 40kr t/r. Plats förbokas. 

 

Fira julafton på Habo Gård 24 dec kl. 11.30-15.00 
Välkomna att fira julafton med oss! Dagen inleds med glögg och 

pepparkaka därefter serveras ett litet julbord. Som avslutning serveras               

kaffe med några av julens goda kakor tillsammans med vackra julsånger. 

 Pris 80kr inkl. mat och dryck. 

 Anmälan 1/12 – 15/12. Begränsat antal platser. Antal medföljande 

anhöriga är begränsat till två personer. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl.11.00, hemfärd ca kl. 15.00.             

Pris 40kr t/r. Plats förbokas. 

 

Kontakt och anmälan:                                                                                              

Telefon: 046-359 45 75 (telefontid kl. 9-12)                                                                     

E-post: habo.gard@lund.se 

 
 
      
    
 
 

 

 
  

    Vad händer på Habo i höst?  
      Hösten bjuder på härliga högtider som vi uppmärksammar på Habo 

      Gård och till mångas glädje blir det Oktoberfest i år! 

      Här kan du få en överblick över vårt programutbud i höst, vi hoppas att 

      du ska finna något som är till glädje för dig!  

 

      September     12:e Årets stora grillfest kl. 12.30-16.00 

                            26:e Håll igång ditt balanssinne kl. 11.00-15.00 

 

      Oktober         3:e   Boule kl. 10.30-15.00 

        10:e Oktoberfest kl. 16.00-19.00 

        24:e Må bra & slappna av kl. 11.00-15.00  

  

      November     10:e Mårten Gås kl. 13.00-16.00 

        21:e Baltiska utställningen kl.13.00-16.00 

 

      December      19:e Julbazar kl. 15.00-18.00  

        24:e Julafton kl. 11.30-16.00 

 

      

      Lunds kommuns verksamhet på Habo Gård bedrivs i samarbete med   

      Habostiftelsen och målgruppen är seniorer och personer med   

      funktionsnedsättning. 
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Årets stora grillfest! 12 sept kl. 12.30-16.00 
Allsång med Lasse Berggrensson och servering av äppelrökt grillad                  

gris och kycklingfilé med tillbehör, dryck, kaffe och kaka.                          

Försäljning av hantverk från SESAM, lotteri m.m. 

 

 Pris 200kr inkl. mat, dryck och underhållning. 

 Anmälan 22/8 – 8/9. Begränsat antal platser.  

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 11.45,                                                  

hemfärd ca. kl. 16.00. Pris 40kr t/r. Plats förbokas. 

 

 
 

Håll igång ditt balanssinne! 26 sept kl. 11.00-15.00 
En dag som är fylld av tips och prova på övningar som både ger                    

kunskap och lockar till skratt! Måns Magnusson, professor och                    

överläkare berättar om hur balanssinnet fungerar. 

 

 Pris 100kr inkl. lunch och eftermiddagsfika. 

 Anmälan senast 20/9. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 10.30, hemfärd ca kl. 15.00.               

Pris 40kr t/r. Plats förbokas.  

 

 

Boule för alla! 3 oktober kl. 10.30-15.00 

Här är vi nybörjare och vana spelare som har en härlig dag med                   

boulespel, lunch och kaffe. 

 Pris 100kr inkl. lunch och kaffe. 

 Anmälan senast 27/9. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 10.00, hemfärd ca kl. 15.00.                    

Pris 40kr t/r. Plats förbokas.   

 

 
 
 
 

 
Oktoberfest 10 okt. kl. 16.00-19.00  
Herzlich wilkommen! Vi serverar mat och delikatesser från det tyska köket 

och tysk öl. Tyrolerbandet Rupert Knödl und seine original Gulaschbarone 

blåser på rejält, stämningen är hög och ljudnivån likaså! 

 Pris 220kr inkl. underhållning, mat och lättdryck. 

 Starkare drycker finns att beställa på plats. 

 Anmälan 18/9 - 2/10. Begränsat antal platser. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 15.30, hemfärd ca kl. 19.00.                  

Pris 40kr t/r. Plats förbokas. 

 
 
Må bra och slappna av 24 okt kl. 11.00-15.00 
Vi går en avkopplande promenad tillsammans och njuter av naturen på och 

kring Habo Gård, äter en god lunch och lär oss om olika 

avslappningstekniker som kan göras hemma. 

 Pris 100kr inkl. lunch och kaffe. 

 Anmälan senast 18/10. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 10.30, hemfärd ca kl. 15.00.                

Pris 40kr t/r. Plats förbokas. 

 

 

Mårten Gås – 10 nov kl. 13.00-16.00 

Vi smörjer kråset med ett riktigt skånskt gåsagille som bjuder på 

svartsoppa, gås med goda tillbehör och äpplekaka. Skånsk 

musikunderhållning och kåserier med Leif Carlsson. 

 Pris 340kr inkl. mat, dryck och underhållning. 

 Starkare drycker finns att beställa på plats. 

 Anmälan 13/10 – 27/10. Begränsat antal platser. 

 Buss avgår från Botulfsplatsen kl. 12.30, hemfärd ca kl. 16.00.                 

Pris 40 kr t/r. Plats förbokas. 
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