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- Vi har indgået en specialaftale med Lige-

værd, hvor forældre, børn og unge i Lige-

værds regi, kan få et ophold på Vingsted 

til en særligt gunstig pris. Vi skal blot ikke 

komme ud med røde tal, fortæller Brian 

Runge, salgs- og marketingschef.

- Tilbuddet gælder i særlige perioder 

som børnenes skoleferie og i uger med hel-

ligdage. 

VINGSTED hotel & konferencecenter er 

et eldorado af aktivitetsmuligheder for børn, 

unge og familier, som er til fri afbenyttelse 

og fornøjelse. Vingsted har også aftaler 

med andre foreninger om tilbud 

til udsatte grupper. Det 

gælder for eksempel 

Dansk Folkehjælp og 

Diabetesforeningen.

- Vi tøver ikke med 

at kalde os Danmarks 

største aktive hotel og 

konferencecenter, siger 

Brian Runge.

Vingsted 
tilbyder særlige ophold til Ligeværds medlemmer

Det er muligt at få et ophold på VINGSTED hotel & 
konferencecenter til en særligt gunstig pris i særlige 
perioder. Det kommer Ligeværd, og ikke mindst Unge 
for Ligeværd, til gode.

VINGSTED hotel & konferencecenter, 

der ligger i et naturskønt område, er et fi-

restjernet konferencecenter og et trestjer-

net hotel, med en meget god restaurant til 

gæsterne, og det er ikke en overdrivelse, at 

muligheder for fysisk udfoldelse er virkeligt 

mange. Det spænder over alle gængse ak-

tiviteter som for eksempel fodbold og hånd-

bold men omfatter også beachvolley, disc-

golf, Danmarks længste svævebane på 333 

meter og indendørshaller og i sommerpe-

rioden også hoppeborge og trampoliner til 

børnene. Det er ikke en fyldetsgørende li-

ste, men blot for at nævne nogle af tilbud-

dene i de store udendørs arealer tilknyttet 

Vingsted, der også i den grad indbyder til 

en god trave- eller løbetur. 

- Vi arrangerer også gerne familiedy-

ster, med en instruktør tilknyttet, og skræd-

dersyer det til en specialpris, siger Brian Run-

ge videre.

For mange af Ligeværds medlemmer har 

VINGSTED hotel & konferencecenter været 

et ganske velkendt sted som de er vendt til-

bage til gennem mange år. Foreningerne i 

Ligeværd afholder årskonferencer, general-

forsamlinger og konferencer i stedet 

fine faciliteter. Unge for Lige-

værd afholder årligt de-

res bestyrelsesweek-

end og de benytter de 

mange muligheder 

for at få sig rørt, lave 

teambuilding og bare 

have et par rare og sjo-

ve dage i hinandens sel-

skab. 

Brian Runge

Koncentrerede UFL’ere under en bestyrelsesweek-
end på VINGSTED hotel & konferencecenter
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