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Onsdag 31 augusti klockan 14.00 

”Linné i ord och ton” 
Bengt Åke Bengtsson som arbetar som museivärd på Heagården i Munka Ljungby 
gästar oss för att berätta om Carl von Linnés dramatiska liv och sjunga blommiga 
sånger för oss. 

Onsdag 28 september klockan 14.00  
 
”Drottninghögs kulturarv” 
En stilla vandring på Drottninghög med inslag av historia, konst och natur. 
Vandringslingan är tillgänglig för rollator och rullstol.  
Ledare är Anja Petersen pedagog från Dunkers kulturhus. 
Samling klockan 14:00 på Grönkullagatan 41, turen tar cirka 45 minuter. 
Efteråt finns det möjlighet att köpa fika på Grönkullagatan 41. 
 
 
Onsdagen 26 oktober klockan 14.00 
 
”Musikframträdande med El Sistema” 
Musikframträdande med elever från Anneroskolan. El Sistema är ett musikprogram 
skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. 
Verksamheten finns i 65 länder. I Sverige startades El Sistema 2010 i Hammarkullen 
utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta dirigenter Gustavo 
Dudamel. Nu finns El Sistema i 30 kommuner i Sverige 

Onsdagen 30 november klockan 14.00  
 
”Katten har nio liv”  
Cecily Laurell från Helsingborgs filatelistförening berättar om och visar sin utställning 
med kattfrimärke.  SFF är riksorganisationen för frimärks-, brev- och vykortssamlare 
med flera. Förbundet bildades 1886 och har i dag nästan 3,000 medlemmar. De 
flesta är med i någon av drygt 100 lokalföreningar runt om i landet eller i någon av de 
olika riksföreningarna. 
  

Tisdag 13 december klockan 15.00  
 
Luciafirande med ungdomskören från Drottninghögs kyrka.  
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Mer information  
 
 
Välkommen att äta lunch på Grönkullagatan 41  
Helgfria vardagar mellan klockan 11.30 – 13.00 
 
Kostnad 75 kronor vid sittning och 70 kronor för avhämtning 
Ingen förbeställning   
 
Vid frågor om lunchen ring 0767 – 65 21 22   
 
 

 

Följ oss gärna! 

VardOchOmsorg.helsingborg.se 

Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/TraffpunkterihelsingborgTräffpunkt  

 

Aktiviteterna arrangeras i samverkan mellan  

Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgshem och Idé A Drottninghög.  
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