Habo Gård
- en lantlig idyll med hög tillgänglighet

Sommarprogram
2019

juni - juli - augusti

Habo Gård erbjuder verksamhet för seniorer och personer
med funktionsnedsättning. Alla kalenderaktiviteter i detta blad
subventioneras av Habostiftelsen.

Fredag 21 juni - Traditionellt Midsommarfirande

Vi klär Midsommarstången, äter en god lunch med sill, potatis, kaffe och
jordgubbar. Dansuppvisning av Lunds studenters folkdanslag.
Tid: 14.00-18.00
Pris: 100 kr
Anmälan: 22/5-19/6. Begränsat antal platser.
Förboka buss från Botulfsplatsen 13.30, retur 18.00. 40 kr t/r.

Torsdagen 27 juni - Sommarpremiär Trädgårdscafé
Njut av sommaren på Habo Gård, varje torsdag.
27/6-29/8 är Trädgårdscaféet öppet med kakbuffé.
För den vetgirige finns en tipsrunda i parken.

JUNI
Torsdag 6 juni - Nationaldagen med veteranbilar & körsång

Motorhistoriska klubbens medlemmar i Skåne visar upp sina veteranfordon och Lunds Kammarkör sjunger nationalsången. Denna dag går
det bra att ta med barnbarn, för de små finns det ponnyridning.

Tid: 11.00-16.00 (Cruising kl. 13.00, körsång kl. 14.00)
Föranmälan endast för buss som avgår från Botulfsplatsen 11.30 ,
retur 15.00. 40 kr t/r.
Försäljning av hamburgare och fika. Ta gärna med egen picknickkorg!

Fredag 7, 14 och 28 juni - prova på vattengymnastik

Är du nyfiken på vattengymnastik eller vill du passa på att träna lite
extra i sommar? Diplomerad vattengymnastikinstruktör erbjuder tre
tillfällen som passar alla nivåer. Efter badet bjuds korv från grillen.
Tid: 11.00-13.30
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast dagen innan.
Förboka buss från Botulfsplatsen 10.20, retur 13.30. 40 kr t/r.

Tid: 13.30-15.30
Pris: 60 kr
Föranmälan endast för buss som avgår från Botulfsplatsen 13.00, retur 15.30. 40 kr t/r.

Fredagen 28 juni - Sista chansen vinprovning Alsace

Då efterfrågan varit stor anordnas nu för tredje gången en vinprovning på
tema Alsace, med förtäring. Provningen hålls av diplomerad sommelier.
					Tid: 16.00-18.00
					Pris: 100 kr
					Anmälan: Senast 26/6
					Förboka buss från Botulfplatsen
					
15.30, retur 18.00. 40 kr t/r.

JULI

Torsdag 4, 11, 18 och 25 juli - Trädgårdscafé

Se ovan. Utbudet varieras så det finns goda skäl till flera besök!

Fredag 5 juli - Kul med vattensport

Denna dag kan bli blöt! Du kan paddla kanot, roddbåt och cykla trampbåt.
Lunch och fika serveras med utsikt över Habos dammar.
Tid: 10.30-14.30
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast 8/7.
Förboka buss frå Botulfsplatsen 10.00, retur 14.30. 40 kr t/r.

Onsdag 10 juli - för dig med hästintresse

Tisdag 13 augusti - Bouleturnering

Tid: 10.30-15.00
Pris: 100 kr
Förboka buss från Botulfsplatsen 10.00, retur 15.00. 40 kr t/r.

Tid: 10.30-15.30
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast 9/8
Förboka buss från Botulfsplatsen 10.00, retur 15.00. 40 kr t/r.

Hela dagen spenderar vi med hästarna på gården, vi borstar, sköter om
och rider på hästarna. Lunch och fika serveras på gården.

Fredag 12 juli - Sensommarafton med jazz

Pianisten Leo och basisten Jesper framför jazzklassiker i trädgårdscaféet.
Vad passar bättre än en tallrik charkuterier och ost till? Baren är öppen
med försäljning av vin och öl.

Att spela boule är både lustfyllt och en bra träning för kropp och knopp!
Både för nybörjare och erfarna. Lunch och fika serveras på gården.

Onsdag 21 augusti - för dig med hästintresse

Hela dagen spenderar vi med hästarna på gården, vi borstar, sköter om
och rider på hästarna. Lunch och fika serveras på gården.

Tid. 16.00-18.00
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast 10/7
Förboka buss från Botulfsplatsen 15.30, retur 18.00. 40 kr t/r.

Tid: 10.30-15.00
Pris: 100 kr
Förboka buss från Botulfsplatsen
10.00, retur 15.00. 40 kr t/r.

Du får en guidad visning av Habos Trädgårdssällskap och det serveras både lunch och fika.

Fredag 30 augusti - Sensommarafton med jazz

Tisdag 16 juli - Visning av trädgård och park

Tid: 11.00-14.00
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast 14/7
Förboka buss från Botulfsplatsen 10.30,
retur 14.00. 40 kr t/r.

AUGUSTI
Torsdag 8, 15, 22 och 29 augusti - Trädgårdscafé

Passa på att besöka sommarens sista trädgårdscafé med kakbuffé.
Tipsrunda finns för den vetgirige.

Tid: 13.30-15.30
Pris: 60 kr
Föranmälan endast för buss som avgår från Botulfsplatsen 13.00, retur
15.30. 40 kr t/r.

Pianisten Leo och basisten Jesper framför jazzklassiker i trädgårdscaféet.
Vad passar bättre än en tallrik charkuterier och ost till? Baren är öppen
med försäljning av vin och öl.
Tid. 16.00-18.00
Pris: 100 kr
Anmälan: Senast 28/8
Förboka buss från Botulfsplatsen 15.30, retur 18.00. 40 kr t/r.

_________________________________________________________
Habo Gård erbjuder även dagsutflykter (mån-fre, förbokning):
•
•
•

Flottfärd längs med Höje Å (ca 1,5 h), kaffekorg med kaffe och kaka
ingår. Avgång kl. 10 eller kl. 14. Minimum 8 p. Pris: 110 kr/ person.
Grilla - ta med förtäring själva, vi förbereder grillar, eller köp vårt
grillpaket för 80 kr/ person.

Dagens lunch med sallad, bröd, lättdryck, kaffe och liten kaka. Pris
120 kr/person. Minimum 5 p.

Program och nyheter finns på vår
hemsida och Facebook
www.lund.se/habogard
habogardlundskommun

Kontakt:
Telefon: 046-359 45 75

(telefontid mån-fre kl. 9-12)

Epost: habo.gard@lund.se

