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AKTIVITETER SOM PLANERAS UNDER ÅRET 

Datum för dessa aktiviteter kommer att meddelas. 

DJURBESÖK 
 
Wasagården och Vätterngården får besök av djur! Olika arter och raser 
deltar i utställningen. Utforska era sinnen, prata om gamla minnen. Känn 
kaninens mjuka päls genom dina fingrar, lyssna på när geten bräker och 
känn hästdoften.  
 
 
 

 
 
 

”Ett djur betyder så mycket” 
Sagt av en brukare på Wasagården 
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ODLINGSPROJEKT MED TÅKERNS TRÄDGÅRD 
 
Odla tillsammans med Malin Granlund Feldt från Tåkerns Trädgård. I 
odlingsprojektet får verksamheterna möjlighet att vara med från frö till 
planta och vidare till omplantering. Malin bidrar både med sin kunskap 
och förser oss med material. 
Under sommarens gång kan vi skörda och njuta av egenodlade 
grönsaker. 
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CULINARS SKÖRDEFEST 
 
Låt oss fira att skörden är bärgad! I september bjuder kostenheten 
Culinar på en extra festlig meny dagen till ära. En representant från 
kostenheten kommer ut till boendet med presentation av maten. 
Personal och boende förbereder sina avdelningar genom att arbeta kring 
temat. Det bjuds på extra fina dukningar, pyssel med dekorationer och 
smakfulla drycker. Njut av naturens godsaker som är högklassigt tillagad, 
elegant serverad under festliga förhållanden! 
 
 
 

 
 

”Att få äta en god mat är något som vi vill att de 
äldre ska se fram emot varje dag” 

Anna Lundstedt, kostchef 
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DANS PÅ WASAGÅRDEN 

Återupplev folkparken med dansvänlig musik, varmkorv och burkläsk. 
Välkomna att ta en svängom på dansgolvet eller att bara mingla, klappa 
takten och njuta av tilltugget! 

 
 
 

OSTPROVNING 

Njut av smaken av olika goda ostar. Finporslinet dukas fram med tjusiga 
servetter och levande ljus. Stämningsfullt låter vi våra sinnen avnjuta en 
smakfull eftermiddag i sällskap med varandra.  
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FÖRSLAG PÅ UTFLYKTS-MÅL  

Dessa aktiviteter planeras och bokas av verksamheten. Food for 
life står för till exempel fika-kostnader – rekvisition för detta 
hämtas hos samordnare Karin, Sandra och Eva. 

 
 
GREPSTAD GÅRDSBUTIK 
På Grepstad gårdsbutik finns det mesta från grönsaker och kött till 
mejerivaror. Fokus är närproducerade varor. Sommartid försäljningav 
jordgubbar från egen odling. De flesta produkter kommer från 
Grepstads gård och från små producenter i närheten.  
Enkel kaffeservering finns. 
Gårdsbutiken är öppen året om. Förboka gärna kostnadsfritt 
studiebesök, meddela om ni önskar fika.  
Stor handikappsanpassad WC finns att tillgå. 
 
Telefonnummer: 0709-42 61 05 (Eva) 
Grepstad 52, Motala 
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HAGEBYHÖGA HANDELSTRÄDGÅRD 
Handelsträdgård med inredningsbutik och café. Butiken är ljus och 
lättillgänglig. WC finns att tillgå. Caféet erbjuder färskt hembakt fika och 
glass. Även lättare luncher serveras.  
Gott om sittplatser både ute och inne. Boka gärna bord  
Telefonnummer: 0143-299 10 
Hagebyhöga 110, Vadstena 
 
 
ADOLOFSNÄS HANDELSTRÄDGÅRD 
Grönsaker, blommor, växter, krukor, fika med mera. 
Telefonnummer:073 677 52 12 
Adolfsnäs 108, Vadstena 
 
BLOMSTERGLÄDJE, Motala 
Blomsterbutik med stort utbud. 
Telefon: 0141-75 33 33 
Södra Freberga, Motala 
 
 

 

tel:0141-75%2033%2033
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VADSTENA FOLKHÖGSKOLAS RESTAURANG 
Maten är lagad från grunden med mycket kärlek och av så mycket 
svenska råvaror det bara går. På luncherna finns alltid ett vegetariskt 
alternativ. Lokalen är lättillgänglig med handikappsanpassad WC i 
anslutning. Matsalen är ljus och rymlig. 
Boka bord innan besöket för att få utsikt över Vättern. 
  
Vid förfrågningar eller lunchbokningar kontakta Kicki Olsson, husmor 
0143-157 10  
Lasarettsgatan 9, Vadstena 
 
FIKA PÅ DAHLSTRÖMSKA GÅRDEN 
Trädgårdscafé och brödförsäljning. 
Ekologiskt surdegsbröd från Vadstena Bröd finns att köpa med sig.  
Kontakta gärna Peter eller Sofia för att meddela att Ni kommer. 
Telefon: 0143-100 23 
Mobil: 0709-810 530 
Lastköpingsgatan 3B, Vadstena 
 
STIG IN HOS PIAS TRÄDGÅRD 
Välkommen på temafika i Stig In hos Pias trädgård! 
Njut en stund i vår grönskande oas med många blommor i rabatt och 
kruka. Bland mormorsblommor, medelhavsväxter och örter serverar jag 
kaffe och bröd med inspiration från trädgården.  
Detta tillsammans med personligt berättande om något aktuellt från 
trädgården. 
Telefonnummer: 070-352 92 50 (Pia) 
Lilla Brännegård, Lagmansberga, Skänninge 
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LADUGÅRD 206 
Kulinarisk matupplevelse & färg i ladugårdsmiljö! 
Ett perfekt utflyktsmål på Östgötaslätten. Här äter du gott, fikar och 
handlar inredning och färg till dina kreativa projekt, allt i en inspirerande 
ladugårdsmiljö. Öppet året om torsdag-söndag. 
Telefonnummer: 070-322 60 13, 0143-122 66 
Hufvudstad gård, Vadstena 
 
VALLA MORÖTTER 
Från midsommar och under hela sommaren och hösten skördas det 
både gröndill och krondill som passar mycket bra till både potatis och 
kräftorna!  
I augusti-september är det högsäsong, då det skördas och packas 
morötter. Ni kan få möjlighet att kika in på gården! Med er hem kanske 
ni får en knippe färsk dill, eller morötter direkt från landet. 
Peter Karlsson 070-3428888 
Valla Skattegård, Vadstena 
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VÄTTERNAKVARIET I MOTALA 
Vätternakvariet är det största insjöakvariet i länet. Där finns totalt 15 
akvarier. Det största är på 10000 liter. I åtta akvarierna hittar du kända 
och okända Vätternfiskar.   
 I sju av akvarierna simmar tropiska fiskar från Afrika, Asien och 
Sydamerika. Bland annat finns turkiska doktorsfiskar. Om du vill kan du 
få gratis manikyr av dem! Ni kan boka en guidad tur om så önskas.   
Food for Life står för inträdet! Kontakta er samordnare för att uppge hur 
många som åker, samt hämta ut er rekvisition. 
Telefon: bokning guide 070-565 36 81 
Platensgatan 3, 591 35 Motala 
 

TÅKERNS TRÄDGÅRD 

På gården bedrivs odling och djurhållning. De har en ekologisk 
köksträdgård med fruktträd, grönsaksodling på friland och i litet 
kallväxthus och i trädgården sprätter frigående höns omkring. 
Gårdsbutiken är öppen under säsong där egna produkter finns till 
försäljning samt lokalproducerad honung.  
Telefon: Malin 0738202927 
Herrestad 321, Vadstena  
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TURISTVÄGEN OMBERG/TÅKERN 
Bjuder på en oslagbar kombination av natur och kultur.  
 
31´ANS GLASS I HÄSTHOLMEN 
Egentillverkad glass med fin utsikt över Vättern. 
Telefon: 070-744 33 48 
Hamngatan 31, Hästholmen 
 
NATURUM TÅKERN 
Sveriges vassaste naturum vid fåglarnas sjö. Besökscentrum med 
utställning. Tillgängligt för alla. 
Telefon: 0144-535 155 
 
STOCKLYCKE VANDRARHEM & CAFÉ 
Café med hembakat från närodlade produkter. 
Telefon: 0144-33044, 070-8345247 
Stocklycke Vandrarhem, Ödeshög 
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