
Behöver du ro i själen? 
Rekreation för kroppen?

Välkommen till Måbra Gården i ett 
litet lugnt hörn av Norrland. 

Här tränar du upp din självkänsla genom 
HUR – hästunderstödd rekreation - 
och din livsglädje genom att skapa.

 Eller så laddar du batterierna 
genom att bara vara här. 

Du når mig, Annika Norqvist, 
på tfn 070 - 674 61 59, 
0935 - 127 12, eller via
annika.norqvist@vannet.se.

Måbra Gården ligger i 
Hällfors, Vännäs, utanför 
Umeå. Välkommen!

www.mabragarden.se
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På Måbra Gården njuter du av en mjuk mule 
på någon av våra hästar, det vi kallar HUR 
– hästunderstödd rekreation. Hästarna 
hjälper dig att träna upp din livsglädje, le-
darskapsförmåga och självkänsla. Du kan 
också skapa i vår kreativa ateljé eller snick-
arverkstad. Vill du rota i trädgården så får 
du sällskap av gårdens tupp som bröstar sig 
i hönsgården. 

Naturligtvis trivs även barnen här. Som vuxen kan du 
välja en aktivitet medan barnen gör något helt annat. 
Kanske ta båten och ro ut på Umeälven för en stunds 
fiskafänge och stillhet. Vi fixar mat i grillkåtan nere vid 
älvsbrinken eller bakar pizza tillsammans i källarens 
stenugn. Ni bor i eget litet rött hus, väl utrustat, och 
kan även välja självhushåll. 

Det
kan
vara 
du
som
sitter
här nästa gång ....

Måbra Gården tillfredsställer ditt behov av inspiration och 
rekreation. Djur och natur har en fantastiskt läkande kraft.

”Det är något med utsidan av en häst 
som gör så gott för insidan 

hos en människa”
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