THIS IS MY HAPPY PLACE

program 18/19

EKE BÖLSKE 144 623 40 HAVDHEM
0498-48 12 22 INFO@EKEGARDEN.COM

Med reservation för ändringar och tillkommande event

Händer på Ekegården
Denna glädjefyllda gotländska kursgård erbjuder mat, evengemang/kurser &
boende. Platsen upplevs för många som ”this is my happy place”. En del går kurs här,
andra äter gott på restaurangen eller kanske bor här för att turista på södra Gotland.

Kvinnohelg 26-28/10
En helg för oss kvinnor som vill mötas i hjärtlig gemenskap och som vill personlig
och andlig utveckling. Inkl helpension och gemensamma aktiviteter.

Rekreation & Vila 29/10-3/11
En ladda batterierna vecka på en plats där du kan känna dig som hemma fast då utan
vardagligt ansvar. Platsen erbjuder det lantliga lugnet, yoga mattorna & meditationsrummet, brasan och det mesta du önskar fylla din rekreation med.

Restaurangen öppen höst och vinter 2018
Höstlovsöppet 29/10-3/11 från kl 17.00. Boka bord.
Adventsöppet 30/11+1/12, 7/12+8/12. Elvis-musik och
bras-mys. Boka bord.
Jul-pub 22/12 från kl 17.00. Umgängeskväll med go
musik, brasa och god mat. Boka bord. Bordsbokning:
www.ekegarden.com el 0498-481222

Bokning & information
Boka bord, boende och/eller kurs
All bokning till Ekegården sker på Ekegårdens hemsida.
www.ekegarden.com. Där hittar ni bordsbokning för att
boka bord och boka rum för att boka övernattning med
eller utan kurs. Telefon: 0498-481222.

2019
Självläk- en omstart av dig själv 9-15/4
Investera i dig själv. Gör en omstart! Med god hälsosam mat, meditationer,
utflykter & upplevelser och 100% fokus på ditt självvärde kan detta skapa
en livsavgörande förändring i ditt liv. Denna kurs erbjuder en stödjande
miljö för dig att göra en omstart. Kursledare: Per och Therese Appelqvist.
Mer info på www.thereseappelqvist.com. OBS! Early Bird pris.

”Blommor & Bin” - en alternativ påsk 16-21/4 # 19-21/4
En vecka fylld av kreativitet & aktivitet på södra Gotland. Vi besöker under
veckan bi-odling, lantgård, badar havsbastu och möter unika platser och
människor. Programmet är fritt att delta i eller skapa du helt din egen alternativa påsk. Helpension med boende i vårt B&B. Du kan komma fem dagar
eller två. Begränsat antal platser.

Drömmar & meditation 2-5/5
Är du öppen och redo att förändra din upplevelse av nuet och även förfluten
tid? Med denna kurs i drömspel som Jan Oleby, läkare & healer förmedlar och
morgonmeditationer med Therese Appelqvist, beteendevetare kan din syn på
dig själv och ditt sinne utforskas och eventuellt revideras. Jan tar även denna
helg emot för enskilda klienter. Kan delta i enbart kursen utan boende.

Sunshine Week 14-18/8
För dig som älskar personlig och andlig utveckling & gemenskap. För fjärde året i
rad anordnas denna sommar-happening för både gamla och nya vänner. Program
oh mer info finns på www.sunshineweek.se. Obs! Early Bird pris.

Saturday Night Fever 17/8
Sommardisco på Ekegården med 70- & 80-tals klassiker. Disco-burgare inkl entrè
150kr. Boka bord från kl 19.00.

Restaurangen öppen
Vår & sommar 2019
Påsköppet 17/4-21/4 från kl 17.00.
Boka bord.
Valborgsöppet 30/4-4/5 från kl
17.00. Boka bord.
Kristi himmelsfärdsöppet 30/5-1/6.
från kl 17.00. Boka bord.
Sommaröppet 3/7-7/8 från kl 17.00.
Alla dagar. Boka bord & Drop in.
Hösten 2019 tider & program se
hemsidan för uppdatering.

Du vet väl om att du kan abbonera
gården för dina gäster med boende
och/eller helpension. Datum ej tillgägnliga (uppdateras kontinuerligt):
17-19/5, 25-30/5, 12/6-3/7, 8-13/8.
Tips! Ta med din arbetsgrupp till restaurangen på After work. Vi ordnar
allt från maten till färden. Även inspirationsföreläsning om autentiskt ledarskap eller produktiva relationer om så
önskas.

