
Kursus i vandkanten
Skåstrup Strand danner den 

perfekte ramme som kursussted

På toppen af Fyn med kun 50 meter til vandet
- du finder ikke skønnere beliggenhed

Sommerlejren Skåstrup Strand | Strandgyden 28 | 5400 Bogense



Her kan vandet opleves 
både med og uden brus…

Her er:
    
• Den perfekte ro til læring og udvikling 

•  ”Smagen af Nordfyn” –  gode vel- 
 smagende lokale råvarer fra lokale
 producenter. 

• Vi henviser gerne til kreative indslag 
 til kurset eller sjov og hyggelig under- 
 holdning til aftenen.     

• Inddrag naturen, gå en tur langs
 stranden eller få en naturguide med 
 på en rundtur i skov og på strand 

Eller brug et par timer på noget helt andet
 
•  Prøv at sejle i kajak eller på et stand-up
 paddle board

•  Afhold Maleri Workshop

•  Inddrag Psykoterapeaut Carna Camacho

Sommerlejren Skåstrup Strand danner den perfekte ramme som kursussted, 
beliggende smukt i skønne naturomgivelser ved Skåstrup Strand, med en 
dejlig udsigt over Lillebælt og Kattegat. Lejren er enkelt og funktionelt ind-
rettet og giver den perfekte ramme for et kursus, væk fra hverdagen, midt 
i naturen.



Plads til 80 personer
(kan opdeles i 2 rum - med rulledør). 
 
Trådløst internet
(lejren har indlagt fibernet).

AV udstyr 
 
Gratis parkering 
Soverum  2 x 2 box / 2 boxe og 1 køje i 
samme rum / 4 x 6 køjer / 4 x 8 køjer 

Rig mulighed for naturskønne løberuter 
i lokal området.    

Køkkenfaciliteter med alt i service
Priser: 
Leje af lokaler pr. dag
kr. 4.000 inkl. moms

Vedr. forplejning, se næste side.

Skåstrup Strand faciliteter 
Fællesrum/mødelokale med direkte udsigt til Kattegat



Morgenmad, frokost, eftermiddagmad, 
aftenbuffet, vi kan klare lige hvad I måtte 
ønske. 

Fra Meny’s slagter og delikatesseafdeling 
er kvaliteten altid i højsædet, og vi vil 
gerne komme med forslag til forplejning til 
netop jeres arrangement. 

 Ønsker I hjælp til anretning, opvask serve-
ring mm. tilbydes dette til fast timepris. 

Vi samarbejder med Nordfyns største fødevaremarked, MENY Bogense, om 
levering af mad og drikke til al kursusaktivitet på Skåstrup Strand.. 

Kursus på Skåstrup Strand

På Nordfyn produceres mange spændende kvalitets fødevarer, vi forsøger at bruge 
lokalproducererede nordfynske råvarer til vores gæster, en verden til forskel i smagen.



På Nordfyn produceres mange spænd- 
ende kvalitets fødevarer bl.a. æbeljuice, 
honning, frugt, og grønt, pølser og pålæg, 
kyllinger og brød. 

Vi bruger smagen af Nordfyn i vore for-
skellige anretninger, i den udstrækning 
det måtte ønskes. 

En verden til forskel i smagen!

Kontakt gerne Meny’s slagter og delika-
tesse for menu forslag, eller hvis du har 
spørgsmål og-/eller specielle ønsker.

Tlf. 6382 2008

E-mail: 0500348.dli@meny.dk

www.menybogense.dk



KAJAK og SUP i vandkanten ved Skåstrup
ved Strandlykken Kajak & SUP
Oplev en anderledes og spændende form for aktivitet 
som en del af jeres kursus - prøv at sejle kajak eller stå 
på Stand Up Paddle (SUP) board.

Vi kan som en del af jeres kursuspakke arrangere en 
sjov og anderledes oplevelse. 
Kombiner en udfordrende naturoplevelse i vandkan-
ten med dit kursus. Prøv sammen at stå på SUP eller 
sejle kajak.
Når man som team løser den slags anderledes opga-
ver, ryster man gruppen sammen og det er udviklen-
de for samarbejdet i teamet.  
Vore dygtige instruktører guider jer sikkert igennem 
og hjælper under hele forløbet. Vi kan lave ture fra 
Skåstrup Strand (20 meter fra hytten). 

Ønsker man en oplevelse på egen hånd efter en 
kursusdag, er der også mulighed for at leje enkelt 
kajakker, dobbelt kajakker, sit on top kajakker og 
SUP boards så du/I kan opleve det skønne nordfynske 
farvand på egen hånd. Her er gode fiskemuligheder 
og et rigt fugle- og dyre liv – der er bl.a. mulighed for 
at se sæler og marsvin, som ofte svømmer rundt her, 
når der er højvande.

Vi stiller alt udstyr til rådighed og guider jer hele 
vejen til en sjov og udfordrende oplevelse. 
Ved gruppeaktiviteter kontakt os for nærmere info.

Tlf. +45 27 13 79 37 +45 22 39 49 52
Se mere info om priser m.m. på: www.strandlykken.dk.

Maleriworkshops
Lisbeth Krag Olsen er uddannet Billedhugger ved det 
Fynske Kunst akademi i Odense, hun arbejder til daglig 
med mine egne værker og som underviser for børn og 
voksne, desuden tilbyder Lisbeth Krag Olsen:

Maleriworkshops med fokus på den en- 
kelte medarbejder eller på samarbejde medarbejder-
ne imellem, kan give et helt nyt indblik i ressourcerne 
i virksomheden.

Der arbejdes indenfor et kreativt fagområde, som 
udvikler og giver kendskab til:

• Samspillet mellem medarbejdere
 og ledelse
• Personalets menneskelige og arbejds-  
 mæssige ressourcer
• Individuelle ressourcer
• Den enkeltes rolle og funktion i firmaet
• Firmaets funktion
• Positive samarbejdsrelationer

  
  Disse workshops kan anvendes
  i forbindelse med firmakurser,  
  oplæg til foredrag for persona 
  let omkring innovation eller
  fokus på samarbejde.

  Tlf. +45 40 33 59 48
  www.lisbethkrag.dk



Guidet Naturvandring i skoven ved
Skåstrup og langs  stranden
Kombiner jeres kursus med en tur i den nordfynske 
natur. 

Gå tur på egen hånd eller book en naturguide der kan 
tager jer med på en rundtur i skoven.  Frisk luft gi’r ny 
energi og lyst til udvikling, leg og læring.
Turen varer ca. en time. Guiden kan møde jer ved 
lejren.

Book www.visitnordfyn. Tlf. +45 64 82 20 44

Psykoterapeut Carna Camacho
- kunsterapi og personprofiler

Carna underviser og bringer kunsten kombineret 
med hendes uddannelse som psykoterapeut ind i 
kurset. Gennem kunstterapi kan Carna arbejde med 
udfordringer i teamet, og personprofiler på en sjov og 
kreativ måde.
Carna Camacho maler naivistiske og abstrakte moti-
ver udtrykt med et væld af farver, hendes malerier er 
farverige malerier med et tvist, inspireret af lyset på 
Nordfyn. I galleriet udstilles et spændende udsnit af 
små og store værker. 

www.gallericamacho.dk. Tlf. +45 25 74 78 08

Carna Camacho er kunstmaler og har solgt sine malerier til virksomheder og folk over hele verden. Hun er uddan-
net sygeplejerske, psykoterapeut og hypnotisør.



Kurser i vandkanten
 • Kontakt os for uforbindende tilbud
 • Vi er et anderledes kursussted
 • Vi har gode faciliteter
 • Vi har kun 50 meter til vandet

Ring 23470126 eller 
mail info@skaastrupstrand.dk

Sommerlejren Skåstrup Strand
Strandgyden 28

5400 Bogense
www.skåstrupstrand.dk


