
Islandshästridning Brönne
Islandshästridning i Hässleholm för 
såväl den erfarne som för dig som vill 
prova på för första gången. Ridturen går 
genom ljusa bokskogar, vackra gransko-
gar, längst å och sjö på små vägar och 
stigar i kuperat landskap med vackra 
utsikter. Hästarna har olika karaktär och 
varje ryttare hittar rätt häst att rida, med 
utgångspunkt från tidigare erfarenhet av 
ridning.

Islandshästridning Foje Hof 
Islandshästridning Foje Hof i Degeberga 
för såväl den erfarne som för dig som vill 
prova på för första gången.   
Det ingår fralla med ost.

Kajaktur i vattenriket
C4 kajakklubb tar oss med på en ca 
50 minuter lång tur i Vattenriket. Du 
behöver inte ha några förkunskaper 
utan lär dig det du behöver känna till 
på plats. Det finns både enkelkajak och 
dubbelkajak.  

Vattengympa 
Gillar du gruppträning kanske vår 
vattenträning är något för dig! Nu 
erbjuder vi dig att köpa ett 12-kort 
till Tivolibadets vattengympa. Då kan 
du gå när det passar och du själv vill. 
I motionsbassängen kör vi ledarledda 
pass med fokus på både styrka och 
kondition. 

Upzone Äventyrspark i Åhus
Ta med dina vänner och skapa upplevel-
ser ni sent kommer glömma.  
En äventyrlig upplevelse uppe bland 
trädtopparna. Genom en kombination av 
klättring, sport, mod och lek tar du dig 
fram genom olika hinder.

Korvskola hos Sotnosen 
Mini korvföreläsning, korvstoppning, 
korvmål & korvar med sig hem. kanske 
till & med ett litet diplom!

Denningarums Gård 
Denningarums Gård är mycket vackert 
belägen i nordöstra Skånes skogsbygd. 
Genom gården flyter Helge å, Skånes 
största vattendrag. Vi hyr bryggbåt i 4 
timmar med plats för upp till 12 perso-
ner. Båtarna har elmotor som går näs-
tan ljudlöst. Det ingår lunchbuffé som 
serveras och därefter kaffe och kaka på 
bryggbåten.

Cykla dressin 
Spåret ligger vackert inbäddad i grön-
ska runt Helge å som slingrar sig genom 
landskapet med betad hagmark, sten-
gärdsgårdar, skog och ett rikt djurliv. Vi 
är två personer på varje cykel. Färden 
går från Broby till Glimminge och till-
baks. I Glimminge tar vi en matpaus och 
njuter av smörrebröd från Café Haack i 
Broby.

Hjärnkoll - stegtävling på nytt 
sätt
Tappa.se har flera olika koncept på steg-
tävlingar. Tillsammans med Kristina 
Bähr, läkare, har de tagit fram ett kon-
cept som handlar både om att öka akti-
vitetsnivån och att avlasta hjärnan från 
alla intryck vi dagligen möter. Utmaning-
en pågår i 35 dagar och det handlar om 
att ha en vardagsaktivitet motsvarande 
10 000 steg samt att samla poäng genom 
de utmaningar som ges varje vecka i syf-
te att skapa nya goda  vanor.

Samla ihop kollegorna och anmäl ert lag 
på 2-8 personer till karismas kansli. Du 
registrerar sen dina aktiviteter på ”Tap-
pa” app eller via deras webbsida. 

UrSpår-vandring & matlagning 
Välkommen på en kväll med vandring 
och matlagning över öppen eld, ledd av 
Patrik Svensson. Patrik handleder oss i 
friluftsliv och vandring på ett lättillgäng-
ligt sätt samtidigt som vi går genom fina 
skogar där man har möjlighet att upp-
leva det vilda djurlivet. Har vi tur kan vi 
se kronhjortarna som är väldigt aktiva i 
september månad.

Smakvandring på Vånga 77.1
Vi besöker mysiga Vånga 77:1 där vi 
beger oss ut i naturen på ”smakstigen”. 
Vi vandrar genom fruktodlingar och upp 
på bergets branta sluttningar genom 
bokskogen. Vi stannar och pausar på 
platser med koppling till menyn, äter en 
säsongsinspirerad fyrarätters måltid, 
njuter av utsikten, går längs gamla 
hålstigar, spanar efter spår från forna 
odlingslotter och njuter av fantastisk 
utsikt över Ivösjön.

Guidad tur på Linnérundan
Vi vandrar Linnérundan 6 km tillsam-
mans med guide från Naturum. När 
vi kommer till Lillö blir det stopp för 
lite mat från La Finestra – ”Nizzarda” 
med potatis, gröna bönor, kapris, oliver, 
cocktail tomater, hyvlad parmesan och 
handskalade räkor.

Yogavandring i Yngsjö 
Upptäck den fantastiska effekten av 
kombinationen yoga och vandring 
tillsammans med yogalärare Camilla. 
Vandring längst havet tillsammans med 
pauser av yoga, meditation och qigong. 
Det får din kropp och ditt sinne att landa 
och bara vara. Vandringen är i lugn pro-
menadtakt, ca 6-7 km.   
Yogan är anpassad för nybörjare.

Utomhusträning i Öllsjö
Träna med PT´n Josefin från Nya vanor! 
Det blir träning som passar alla, tränad 
som otränad och oavsett nivå.  
Under dessa veckor får du prova Josefins 
effektiva träning för hela kroppen. Kom, 
svettas och ha roligt!

Prova på senaste flugan - Padel
Vi har hyrt banor inomhus i padelhallen 
på Näsby. Man spelar fyra personer på 
en bana. 

Hållbar hälsa
Föreläsning med någon praktisk övning 
inbakad, cirka 90 min  
Hur vi kan förbättra och behålla en god 
hälsa.

Anmälan och betalning till 
ovanstående aktiviteter
På vår hemsida hittar du en inbjudan 
på alla ovanstående aktiviteter med all 
information du behöver samt sista dag 
för anmälan och pris på aktiviteten eller 
om det är en gratis aktivitet. 

Först till kvarn gäller och vi önskar 
samtliga anmälningar via mail till  
karisma@kristianstad.se  
(inga anmälningar via telefon till 
hälsomånaden). Anmälan är bindande. 
Betalning sker efter att du har fått 
bekräftat att du har kommit med. 
Meddela om ni har specialkost vid 
bokning.

Märk inbetalningen med aktivitetens 
namn och ert medlemsnummer.  
Sätts in på Karismas bankgiro  
 428 – 9682 eller genom vårt  
 Swish – nummer 123 514 01 73. 

För att anmäla dig till aktiviteten måste 
du vara medlem i Karismas personalför-
ening. Om du inte är medlem och vill bli, 
kan du läsa på vår hemsida hur du blir 
medlem.

Såklart tar alla det ansvar som gäller 
enligt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer kopplat till att förhindra 
smittspridning av covid-19.

Vi ser framemot en hälsosam och rolig 
månad!
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Häng med på vår Hälsomånad!Häng med på vår Hälsomånad!
I September!


