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måndag den 1 oktober 2018 

Konferens tre dagar 

Plats: Vinga 

Program:  

Dag 1  

 

 11:00 Jag möter upp på Hönö Klåva, gott om P- plats 

 Med Morgans trygga fiskebåt går man ut till Vinga, se upp för sälar!! 

 Fika ombord 

 200 m promenad till Fyrfolkets by 

 Inkvarteringen. Lakan och handdukar finns på plats 

 13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch från öns skafferi, 

vid vackert väder utomhus, 

o En mustig fisksoppa, grovt bröd, Cheddar 

o Lättöl/vatten, kaffe och en liten kaka 

o  

 14:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten) Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet  
 15:30 EM Fika 

 16:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten) Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet  
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 18:30 Bastu och relax med ”egenskjutet” (Rökt rådjursbog), kalla pilsner. 

 

 

 20:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till BBQ Surf & Turf 

  

  

 

 

 

 

 Skaldjur, fisk & kött från grillen 

o Potatissallad på färskpotatis smaksatt med olivolja & basilika 

 Utvalda drycker därtill 

 Vingas godaste Marängsviss till efterätt 

 Kaffe, avec, med efterdiskussioner, på Ipoden finns 1500 låtar, av olika 

sort, att välja på.  

 

Dag 2 

 07.00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till Skärgårdsfrukost med 

småvarmt, jag frågar hur man vill ha äggen, kotlettbacon samt 

kallskuret pålägg, svärmors goda inlagda gurka finns åxå.  

Kaffe, te, juicen (pressar man ju själv), müsli, fil & yoghurt 

 

 08:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten)Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet 
 FM Fika  

 12:00 Jag iklädd i Chefs Outfit inbjuder till lunch i   

o Havets Wallenbergare Hönökaka, Cheddar, soft drinks, kaffe och 

en liten kaka 

 13:00 Konferens pass (frukt, vatten) 
Konferensrummet är utrustat med OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, 

PC kanon, trådlöst internet 
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 15:30 EM Fika 

 16:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten) Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet  
 

 18:30 Bastu och relax med ”egenskjutet” (Rökt rådjursbog), kalla 

pilsner.(ngn annan aktivitet?) 

 

 

 20:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till matlagning med  

          Havet som inspiration  

 Skaldjur från både lådan & grillen 

o Efter det att man har ätit de kalla kommer jag in med nygrillade 

havskräftor, alla tillbehör 

 Crème Brülé, som man bränner själv.  

o Vi gör olika moment tillsammans så som såser, bakar av brödet, 

dukar lägger upp skaldjuren, ost, preppar skaldjuren och grillen 

o När första rätten står på borden så serverar jag resten så ni slipper 

att springa utan bara njuta an måltiden! 

 

Dag 3 

 07.00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till Skärgårdsfrukost med 

småvarmt, jag frågar hur man vill ha äggen, kotlettbacon samt 

kallskuret pålägg, svärmors goda inlagda gurka finns åxå.  

Kaffe, te, juicen (pressar man ju själv), müsli, fil & yoghurt 

 

 08:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten)Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet 
 FM Fika 

 Guidning av Winga vänner  

 12:00 Jag iklädd i Chefs Outfit inbjuder till lunch i   

o Nyrökt makrill, stuvad spenat, Hönökaka, Cheddar, soft drinks, 

kaffe och en liten kaka 

 13:00 Konferens pass (frukt, godis & vatten)Konferensrummet är utrustat med 

OH, blädderblock, anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet 
15:00 Avresa mot Klåva med                  

                           EM Fika ombord 

   

 


