HOLD ET VELFORTJENT
FREDAGSMØDE I SCT HANS HAVE
Hold dit næste fredagsmøde i inspirerende omgivelser under vin- fersken- og mandeltræer i et
af vores to store, lyse drivhuse. Det grønne miljø og de utraditionelle rammer kan være med til at
understøtte den gode proces, når jeres nye idéer skal spire og gro.
Stedet er ideelt til teamudvikling, netværksmøder, strategiarbejde og andre arrangementer,
hvor I har fokus på gode samtaler, udvikling og kreativitet mellem mennesker.
Sct. Hans Have ligger ved Roskilde Fjord tæt på Boserup Skov. Det giver gode muligheder for at
kombinere jeres møde i haven med smukke gåture og andre naturoplevelser. I haven kan I nemt finde
uforstyrrede kroge til gruppearbejde eller til frokost i det fri.
Udvalgsmøde og oplæg om projekt i Sct. Hans Have i september 18

”Smukke rammer, super service og et oplæg som var lige i skabet”
Jens Thornsen, Erhvervschef, Roskilde Kommune
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FORENINGEN SCT. HANS HAVE
Sct. Hans Have er en socialøkonomisk virksomhed
og et arbejdsfællesskab, som siden foreningens start
i 2014 har haft stor succes med at inkludere udsatte
borgere i arbejdet i haven, gartneriet og cafeen. Når
I holder jeres møder i Sct. Hans Have yder I en vigtig
støtte til dette arbejde.
Samtidig har vi udviklet et naturskønt rekreativt
område til glæde for et støt voksende antal gæster.
Vores café, gartneri og butik bliver i sommersæsonen
besøgt af flere 100 gæster hver lørdag-søndag.
Stedet er drevet af ildsjæle, som værner om det og
tror på, at mere grønt gør godt for det meste.

Besøg i forbindelse med Global Leader Seminar i maj 18
og personalearrangement i august 18

”Sct Hans Have er et særegent sted fyldt
med ildsjæle, der kæmper for at give
gæsterne en uforglemmelig oplevelse og
samtidig respektfuldt og professionelt
tilbyder mennesker med mentale
sygdomme et meningsfyldt arbejde.
Det har været den perfekte ramme for
flere af vores arrangementer i 2018
og vi kommer gerne igen.”
Anders Schroll, Vice President,
Corporate Communication & Public Affairs, Lundbeck

Det kan mærkes, når man besøger Sct. Hans Have.
Flere kursusforløb i både 2017 og 2018

FACILITETERNE
Det lille drivhus: op til 60 personer
Glashaven: op til 40 personer
Mødeudstyr: Flipover, whiteboard, notesblokke, blyanter, PostIt og tuscher

MAD TIL MØDERNE
Et velfortjent fredagsmøde inkluderer hjemmelavet
mødeforplejning baseret på økologiske råvarer.
Vi sammensætter menuen efter årstidens frugt
og grønt og efter, hvad vi har i drivhuset og hvilke
syltevarer, vi har på hylderne.
EKSEMPLER PÅ FORPLEJNING
Heldagsmøde
• Friskbagt surdejsbrød. Ost, marmelade og økologiske snacks

”Jeg er vild med at holde kurser og
lederudviklingsforløb hos Sct Hans Have
i deres helt unikke rammer. Det er den
helt særlige stemning og lysten til at gøre
en forskel, som gør Sct Hans Have til et
fantastisk sted at holde kurser.
Jeg har følt mig forkælet hver gang!”
Gitte Svanholm, indehaver af Svanholm Coaching
- en konsulent og kursusvirksomhed med fokus på ledelse og relationer
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• Frokostbuffet
Kan f.eks være: varm eller kold suppe, økologisk lokalproduceret charcuteri
m. diverse tilbehør, fyldige salater, økologiske oste med tilbehør.
Hjemmebagt surdejsbrød m. urtesmør. Hjemmelavet saft

• Hjemmebagt kage med mynteskum og urter
• Kaffe te og isvand hele dagen. Frisk urtete fra havens tebede
Halvdagsmøde
• Frokostbuffet og hjemmelavet saft
Kan f.eks være: varm eller kold suppe, økologisk lokalproduceret charcuteri
m. diverse tilbehør, fyldige salater, økologiske oste med tilbehør.
Hjemmebagt surdejsbrød m. urtesmør. Hjemmelavet saft

• Hjemmebagt kage med mynteskum og urter
• Kaffe te og isvand hele dagen. Frisk urtete fra havens tebede
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OPLÆG OG GUIDEDE VANDRETURE SOM
EN DEL AF JERES MØDE?
Vi tilbyder også gerne at holde et oplæg eller en
guidet gåtur som supplement til jeres møde.
Hør f.eks. om hvordan en idé blev til en drøm, der
blev til virkelighed. Smag på vores store udvalg
af krydderurter og få inspiration til at bruge dem
i dit eget køkken. Gå en tur, der giver jer indsigt i,
hvordan naturen kan være en medspiller i kreative
processer eller viden om områdets spændende
psykiatrihistorie. (se emner nedenfor eller kontakt os med din idé).
OPLÆG
Kort præsentation af Sct. Hans Have
Varighed: 10-15 min. Gratis.

Sct. Hans have; fra fantasiprojekt til virkelighed
I dette oplæg fortæller vi om, hvordan vi kom fra ideen til drøm
og til virkeliggørelse af drømmen. Vi fortæller, hvorfor det er
værd at forfølge sine drømme og hvorfor vi bliver ved, selvom
der har været dage, hvor målet synes meget langt væk.
Varighed: 30 min. Pris 2500,-

PRISER
(Alle priser er ekskl. moms)

Heldagsmøde:
9:00 – 16:00
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddags snack/kage
Kaffe, te og isvand hele dagen og hjemmelavet saft til frokosten
Pris 2450,- + 625,- pr deltager
Ved flere end 30 deltagere: 2450,- + 580,- pr deltager
Minimum 12 deltagere

Krydderi på tilværelsen
- Flere krydderurter i dit køkken
Hvad er det, der får krydderurterne til at smage af
noget? Og hvordan bruger man dem bedst i sit køkken?
Inspirationsworkshoppen inkluderer smagsprøver og praktisk
demonstration af en let urtepesto.
Varighed: 45 min. Pris 2800,-

Gåtur:
Holdepunkter i naturen

Halvdagsmøde:

Hvad kan naturen bidrage med i et moderne liv? Hvordan kan
naturen understøtte idéudvikling og kreativitet? Hvorfor er det,
ifølge mange forskere, i naturen vi restituerer bedst?

9:00 – 13:00 eller 12:00-16:00

En gåtur igennem forskellige naturkvaliteter.

Inkl. morgenmad eller eftermiddags snack/kage og frokost

Varighed 60 min. Pris 3500,Vi går i roligt tempo i let terræn. Medbring praktiske sko og tøj efter vejret.

Kaffe, te og isvand hele dagen og hjemmelavet saft til frokosten
Pris 1950,- + 450,- pr. deltager
Ved flere end 30 deltagere: 1950,- + 420,- pr deltager
Minimum 12 deltagere

Det muligt at tilkøbe vin, øl og sodavand
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Vi har også mulighed for at arrangere en længere vandretur.
Kontakt os gerne med individuelle ønsker.

Gåtur:
Kirkegårdens skæbnefortællinger
Hør om eksperimenterende behandlinger, en ondskabsfuld
overlæge og ikke mindst et brændende ønske om at hjælpe
mennesker med forfærdelige og svære sygdomme.
Varighed 60 min. Pris 3500,Vi går i roligt tempo i let terræn. Medbring praktiske sko og tøj efter vejret.
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