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Møder og konferencer
Er I på udkig efter et professionelt, men samtidig hyggeligt kursuscenter? Så lad valget falde på vores center. 
Her får I de perfekte rammer til udfoldelse af ideer, og der plads til at holde alt lige fra de små møder til store konferencer.

Vi står altid klar til at hjælpe med at planlægge jeres næste konference – eller kursusdage hos skærbækcentret i Sønderjylland. 
Vi kan bistå med alt lige fra bordopstilling til forplejning.

Vi byder jer velkommen til et anderledes og spændende kursus- og konferencecenter i naturskønne og rolige omgivelser midt i 
Danmarks flotteste natur med Nationalpark Vadehavet og Rømø som nærmeste nabo.



Halvdagsmøde

• Kaffe/te med smurt bolle  
eller kaffe/te med kage

• Frokostbuffet med 1 øl/vand
• Kaffe, isvand og frugt  

i mødelokalet

415-
pr. person
inkl. moms

Møde- og konferencepakker
Vores mødepakker er fleksible og mulighederne er mange. Vi ved, at alle arrangementer er ‘Vores mødepakker er fleksible og mulighederne er mange. Vi ved, at alle arrangementer er ‘
forskellige og derfor står vi altid klar til at lave et skræddersyet program, som passer perfekt til forskellige og derfor står vi altid klar til at lave et skræddersyet program, som passer perfekt til 
jeres behov. Vi står klar til at hjælpe med sparring og ideer til netop jeres arrangement jeres behov. Vi står klar til at hjælpe med sparring og ideer til netop jeres arrangement 
- kontakt os på tlf. 74 75 19 70.- kontakt os på tlf. 74 75 19 70.

Alle priser er inkl. mødelokale med alt i AV-udstyr.Alle priser er inkl. mødelokale med alt i AV-udstyr.

Dagsmøde

• Kaffe/te med smurt bolle
• Frokostbuffet med 1 øl/vand
• Eftermiddagskaffe/te med kage 
• Kaffe, isvand og frugt i  

mødelokalet

530,-
pr. person
inkl. moms

Heldagsmøde

• Kaffe/te med smurt bolle
• Frokostbuffet med 1 øl/vand
• Eftermiddagskaffe/te med kage 
• Kaffe, isvand + frugt i mødelokalet
• 2-retters menu eller buffet

819,-
pr. person
inkl. moms

Konferencedøgn

• 2 x kaffe/te med smurt bolle
• 2 x frokostbuffet med 1 øl/vand
• Eftermiddagskaffe/te med kage 
• Kaffe, isvand + frugt i mødelokalet
• 2-retters menu eller buffet
• Overnatning i  feriehus inkl.  

morgenbuffet

1.895,-
pr. person
inkl. moms
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Bliv lokalpartner med
skærbækcentret

Opstilling

Lokale navn og 
antal personer

U-form Skolebord Sildeben Biograf Klassisk Skrå rækker

Lokale 1 hvid - - - - 8 -

Lokale 2 blå - - - - 12 -

Lokale 3 grøn - - - - 16 -

Lokale 2 + 3 16 16 - 40 30 30

Lokale 4 gul 20 18 32 50 40 40

Lokale 5 grå 30 36 72 80 72 54

Lokale 4 + 5 40 60 100 120 110 90

Lokale 6 lilla 50 120 150 225 200 150

Lokale 4 + 5 + 6 - - 250 325 340 240

Lokale 7 brun 12 12 - 30 30 -

Lokale 8 orange 16 16 - 30 32 32

Lokale foredragssal - - - 80 - -

Hal 1 70-100 300 - 900 900 600

Hal 2 70-100 300 - 900 900 600

Bevægelsesrum 24 30 - 40 50 -

Atelier 24 40 90 50 60 -

Den virksomhed du ejer eller arbejder for kan blive lokalpartner med skærbækcentret, 
og som tak får jeres virksomhed 10% rabat på de arrangementer, I afholder i 
skærbækcentret i 2021.

Vi kan lave ”et ferietilbud – 7 personer i sommerhus” 
- og som lokalpartner er prisen inkl. slutrengøring og 1 gang morgenbuffet.

”Spis 2 for 1” eller prøv vores a la carte aften i Restaurant Staffeli, hvor vores kokke sætter  
en ære i at lave mad fra bunden og med kærlighed til faget. 

Vi har rødder i det danske køkken, og bruger gerne egnsretter.

Hør mere om at blive lokalpartner - kontakt Gitte Lydiksen på tlf. 74 75 19 70 eller skriv  
til Gitte på gitte@scsk.dk

Vores konference- og mødelokaler har plads til 8 - 900 personer med forskellige 
muligheder for bordopstillinger. 

Vi har 7 topmoderne kursuslokaler med AV udstyr i orden, flip-over, kontorartikler etc. 
Vi sørger naturligvis for, at de fysiske rammer er iorden, så I kan koncentrere jer om 
afviklingen af jeres kursus eller møde. Vi yder naturligvis teknisk support ved mødestart. teknisk support ved mødestart.

skærbækcentret    |    Storegade 46    |    6780 Skærbæk    |    74 75 19 70    |    www.skaerbaekcentret.dk



Vi glæder os til at servicere dig
Ring og få et uforpligtende tilbud. For os er opgaven hverken for lille eller for stor. 
Vi hjælper med alle former for arrangementer.

Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere på overnatning og konferencer på konkurrencedygtige vilkår 
– også til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumkriterier inden for kvalitet, ’
miljø og samfundsansvar.

Læs mere på www.kursus-event.dk eller kontakt os på tlf. 74 75 19 70

Firmaevents og fester

• Fest fra 2 – 800 personer
• Bryllup
• Konfirmation
• Fødselsdage
• Jubilæum
• Dåb
• Firmaarrangementer
• Jubilæum
• Konference/kursus 

 

• Teambuilding
• Firmafest
• Julefrokost
• Koncerter
• Spis sammen
• Søndagsbrunch
• Weekendophold
• 3 skønne dage
• Mad ud af huset
• Overnatning

Vi arrangerer gerne events og teambuildingaktiviteter udendørs 
som indendørs. Også områdets naturskønne omgivelser kan 
give inspiration og ny energi. 
Gode oplevelser sammen (med fx kollegerne) vil fuldende jeres 
arrangement. Prøv;

• Walk and talk
• Bowling
• Fitness
• Badminton
• Tennis
• Fodboldgolf
• Svømning
• Skydning
• Vinsmagning
• Bagekursus 

 

• Gastronomikursus
• Sort Sol
• Kunstneriske aktiviteter
• 5-kamp
• Dans
• Farmergames
• Dragebygning
• Money Talks
• Østersfangst
• Gokart

... og meget mere...

Livets fester
Vi danner rammen for alle livets fester og gode oplevelser

skærbækcentret    |    Storegade 46    |    6780 Skærbæk    |    74 75 19 70    |    www.skaerbaekcentret.dk


