
 

Boka in lördagen den 11 september 2021                                        
för utflykt till Östarp och Övedskloster  

IFP Lundabygden/Österlen och LIBRA Balans Skåne inbjuder till gemensam 
höstutflykt lördagen den 11 september till Östarp och Övedskloster.  
Personer med Personligt ombud från PO-Skåne samt medlemmar från alla föreningar verksamma i 
Föreningarnas rum och medlemmar från Trivselhuset i Lomma är också välkomna att följa med i mån 
av plats. 

Bussen avgår lördagen 11 september kl. 10.00 från Annegården, Skansvägen 5      
i Lund (där IFP har sin lokal), cirka kl 17.00 beräknar vi vara åter i Lund. 

 

Vi åker först till Kulturens Östarp vid 
Veberöd där vi får en guidad visning. 
Efter guidning och promenad och äter vi 
lunch i Gästgivaregården. Vi förbeställer 
lunchen innan besöket. 

 

 

 

Från menyn äter gästgiveriets varmrökta 
Aurolax med grönsaker och dillslungad 
potatis. Önskar du vegetarisk rätt eller 
specialkost, anmäl då detta redan vid 
anmälan så ordnar vi det. 

Efter lunchen fortsätter resan till slottet 
Övedskloster. Här dricker vi kaffe/te med 
tilltugg och promenerar i den vackra 
trädgården med de fina träden och 
planteringarna, och får en känsla av hur 
livet tedde sig när slottet byggdes 1776. 

Kostnaden för resan inklusive lunch och kaffe/te är 200 kr per person. Betalning kan göras i förskott 
till IFP:s bankgiro 650-5150 eller swishas till 123 125 09 19. Ange namn i meddelandefältet. 
Betalning kan även ske kontant på bussen. 

Medlemmar i IFP och LIBRA Balans Skåne med egen erfarenhet, medlemmar som är aktiva i IFP och 
LIBRA Balans Skåne, egenerfarna personer från Trivselhuset samt personer med Personligt ombud 
från PO Skåne inklusive sitt PO åker kostnadsfritt. 

Anmälan görs till: 
IFP i Lund, maila:  ifp.lundosterlen@gmail.com  eller ring Ingrid Höfvits 046-157975 
LIBRA medlem, maila: librabalansskane@outlook.com  eller ring  070-3127477 

Sista anmälningsdag måndag den 6 september, anmäl då även om specialkost. 
Det är begränsat antal platser så anmäl dig tidigt. Har du anmält dig och skulle bli 
förhindrad avanmäl dig då så snart Du kan, så någon annan kan få din plats. 
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