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GLAD PÅSK!

KREATIV KICK-ON!

Nästa vecka är det dags att fira påsk och

Vi kan nu erbjuda er att som
extra inslag på er konferens
boka en kreativ workshop
tillsammans med de erfarna
coacherna Jaana Lindström
och Inger Pettersson.

vi vill önska er en vårlik påskhelg där ni
får chansen att se många vårtecken!
Vi vill också passa på att presentera en
nygammal bekant. Från och med den 27/3

Workshopen kallas för en
Kreativ Kick-ON och startar
med en inspirerande
föreläsning om vad kreativitet
är. Därefter får ni prova olika
kreativa verktyg som ger
många skratt och nya insikter.

är Thomas Olors Skåvsjöholms nytillträdda
VD. Vi hälsar honom välkommen till oss!

En Kreativ Kick-ON skapar
snabbt teamkänsla då
gruppen får lösa olika
uppgifter tillsammans.
Workshopen är också ett bra
sätt att på kort tid få fram
många bra idéer.
Fråga oss så berättar vi mer
eller läs mer här!

+

VILLA
SKÅVSJÖHOLM

Förra våren hade vi invigning
av vår konferensvilla Villa
Skåvsjöholm. Passa på att ha
er nästa styrelsekonferens i
vår exklusiva villa. Där kan ni
konferera helt avskilt och
serveras frukost och fika på
plats om ni önskar.
Läs mer här eller kontakta
bokningen för mer information.

SOMMARAKTIVITETER under konferensen
Under våren och sommaren lämpar sig
Väldigt varierande aktiviteter - alla
utomhusaktiviteter extra bra hos oss. Här följer garanterar en härlig och minnesvärd stund
några av våra favoriter för säsongen.
med kollegorna!
• Kajakpolo
• Segling
• Rib-äventyr

• Garden Party
• Bootcamp
• Nyheten Flyboard

Fråga oss eller läs mer om de roliga
aktiviteterna här!
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ERBJUDANDE: Specialveckor
VILL DU FÖLJA MED PÅ
VISNINGSRESAN
DESTINATION TRÄLHAVET?
Den 22 maj går visningsresan Destination
Trälhavet av stapeln. Vi ser fram emot en
härlig försommardag i skärgården speciellt
anordnad för dig som bokar möten och
events.

Vi kan nu erbjuda er att boka vårt populära helpensionspaket
Molnfritt till det låga specialpriset 2 090:- exl. moms om du väljer
att konferera under veckorna 16, 18, 22, 23, 26, 32 eller 33. Mer
information om erbjudandet hittar du här och om du är nyfiken på
vad er konferens innehåller om ni väljer vårt paket Molnfritt, klicka
dig hit.
Som alltid finns vi här för era frågor och funderingar, hör av dig!
Kontakta oss för frågor eller bokning:
Telefon: 08-540 267 00,
E-post: bokning@skavsjoholm.se

Under en halvdag besöker vi med båt tre
mötesanläggningar i Stockholms närhet,
Skåvsjöholm konferens & möten, Runö möten
& events och Äventyrens Ö.
Maila till Ann Lewerentz för att få
fullständig inbjudan till visningsresan!
E-post: ann.lewerentz@skavsjoholm.se

RECEPT:
Jordärtskockssoppa
En kväll i början på april bjöd vi våra gäster på en härlig
jordärtskockssoppa till förrätt. Varför inte testa att göra den där
hemma? Köket delar med sig av receptet!
Jordärtskockssoppa
400 g jordärtskockor
4 st schalottenlökar
1 st vitlöksklyfta
6 dl kycklingbuljong
1 dl vittvin
3 dl grädde
Salt/vitpeppar
Tillbehör: Bröd, pilgrimsmussla eller krutonger
Skala och tärna jordärtskockorna i mindre bitar. Skala och hacka
schalottenlök och vitlök. Fräs löken i smör i en kastrull. Tillsätt
jordärtskockor, buljong och vin. Låt koka under lock ca 20 min
eller tills jordärtskockorna är mjuka. Mixa soppan slät. Häll
tillbaka soppan i kastrullen och blanda i grädden. Värm och
smaksätt med salt & vitpeppar. Servera med gott bröd, stekt
pilgrimsmussla eller krutonger.
Om man vill lyxa till det med ett glas vin till soppan så
rekommenderar restaurangen en god Riesling. Ekovinet Sander
Riesling Trocken är ett lyckat exempel.
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