Vårträff med nätverket LIV 28-29 april på Knistad Herrgård.
Varmt välkommen!
Snart är det dags för vårträff på Knistad Herrgård med nätverket LIV, 28 april, och för
LIV exklusiv-medlemmarna, 28-29 april. Temat för träffen är ”Drivkrafter, mod och
hållbarhet”.
Fredag eftermiddag startar såsom tidigare kl. 15 med mingel till en härlig fikabuffé. Vi
kommer att lyssna till Anna L Andrén, AnnaGrafik, Stockholm, som berättar kring
varumärkesarbetet för LIV.
Klockan 16 tar vi plats i det stora och ljusa konferensrummet i flygeln för att få ta del
av en spännande stund med TV-kända Jytte Fredholm, vilddjursfotograf från
Sydafrika. Hon kommer att berätta om hur hon använder sig av djurkommunikation
för att kunna komma så nära djuren som möjligt. Temat för eftermiddagen är "Att
våga bejaka den man är" som Jytte baserar på sina egna val i livet.
För LIV Exklusiv medlemmarna följer sedan ett gediget program med middag,
kvällsmingel och ännu en spännande dag.
Lördagen bjuder på föreläsningen ”Hållbar design ute och inne” med Anna Stenberg,
Add Design, Karlsborg. Anna tog ett stort steg och bytte väg i livet från yrkesofficer
till designer.
Vi fortsätter dagen med en workshop kring vägval och du får hjälp att identifiera mål
som motiverar eller ”hotiverar”, ledd av Erika och Susanne. Innan vi skiljs åt för denna
gången så samlas vi till en gemensam lunch lagad med omsorg för oss av Knistads
duktiga kockar.
Varmt välkommen!
Erika och Susanne
LIV är nätverket för kvinnor som innehar eller siktar på en ledande position och/eller driver företag.
Vi vill träffas under Lustfyllda former med ett Innehåll som är Viktigt.
Helt enkelt en grupp med likasinnade kvinnor som vill ha krydda i sitt LIV!

www.lives.se

Program för nätverket LIV på Knistad Herrgård, Skövde
Fredagen den 28/4 2017 Nätverket LIV
15:00

Registrering, mingel och fika-buffé
Anna Andrén, Grafisk formgivare

16:00

Programmet börjar: Vi hälsar välkomna!
Föreläsning: Att våga bejaka den man är
Jytte Fredholm, Vilddjursfotograf och TV-profil.

18:00

Avslutning av nätverksträffen LIV.

Forts. fredag för LIV Exklusiv medlemmar
19:00

Tvårätters middag med närproducerad mat från Knistads berömda kök.
Fredagsmys med glada kvinnor så länge man vill och orkar!
Tillgång till bastu och badtunna finns. En flaska bubbel väntar på ditt rum.

Lördagen den 29/4 LIV Exklusiv
8:00

Gemensam frukost

9:00

Tillbakablick på fredagen

9:30

Föreläsning: Hållbar design ute och inne
Anna Stenberg, Designer och projektledare

11:00

Workshop med Erika och Susanne

12:00

Summering tillsammans

12:30

Lunch och avslutning

Anmäl Dig på info@lives.se eller via formuläret. på vår hemsida www.lives.se
Sista dag för anmälan är 21 april 2017
Nätverket LIV: 1495 kr för de två återstående träffarna 2017 (prova på ett tillfälle för 995 kr)
LIV Exklusiv: 4495 kr för de två återstående träffarna 2017 (prova på ett tillfälle för 2995 kr)
Övernattning inkl. frukost på Knistad: Enkelrum 1100 kr. Del i dubbelrum: 700 kr
Alla priser är exkl. moms och dryck (fredag kväll).
Frågor besvaras av Erika Ekesbo Andrén, 070-314 3189 eller Susanne Ytterborn, 0706-655 655

Nästa träff: 15-16/9 2017
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Vi vill träffas under Lustfyllda former med ett Innehåll som är Viktigt.
Helt enkelt en grupp med likasinnade kvinnor som vill ha krydda i sitt LIV!
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