KURSUSLOKALER
I HUSET STERK

– når omgivelserne skal give mening
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Skal du afholde kurser, workshops
eller møder og har brug for lokaler i
smukke omgivelser med ro og plads
til fokus og fordybelse?
Huset STERK tilbyder fleksible og indbydende kursuslokaler tæt på Silkeborg
og i hjertet af det skønne Midtjylland.
Huset STERK er tilknyttet den socialøkonomiske virksomhed STERK, som
skaber arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. STERK
driver kantine, café og andre servicetilbud i Silkeborg og har succes med
at kompetenceudvikle og ansætte mennesker med lav arbejdsevne til det
ordinære arbejdsmarked.
Huset står på en bæredygtig profil med respekt for den omkringliggende
natur, lokalproducerede råvarer og økologi.
Al serviceaktivitet i Huset STERK er støttet af en ressourcestærk
projektmedarbejder på stedet.

Folder_BTB_HusetSterk.indd 2

31/05/2017 09.07

I Huset STERK kan du afholde kurser, workshops
og møder med fuld forplejning og mulighed for
overnatning
Vi tilbyder:
• Kursuslokale på 55 m2, som kan møbleres efter ønsker og behov
• I forbindelse med lokalet er der tekøkken med udgang til overdækket
terrasse, hvor der er udsigt over mark og skov
• Spisestue til 25 personer
(dette lokale kan også indrettes til kursusbrug)
• Stue på 1.sal, som også kan bruges til grupperum
Dette får du også, når du vælger Huset STERK som dit næste
kursussted:
• Sunde, hjemmelavede måltider med fokus på nydelse
• Lokalproducerede råvarer og økologi
• Mulighed for at lade kursister overnatte (kontakt os for mere
information)
Bag Huset STERK står Mona Gaarsdal, som etablerede den
socialøkonomiske virksomhed STERK i 2014.
Kontakt os med dine spørgsmål eller ønsker, og vi finder den optimale
løsning til dit næste arrangement.
Mona Gaarsdal, tlf. 2329 8921 eller info@sterk.dk
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”Huset STERK fungerer fantastisk, hvis man skal
afholde uddannelse, workshops og kurser for grupper
på op til 15 personer. Faciliteterne er perfekte med
en stor grad af funktionalitet og fleksibilitet. Foruden
at omgivelserne er skønne, er det let at parkere, og
samarbejdet med Mona er nemt og ubesværet. Jeg ser
frem til at bruge stedet endnu mere, herunder også
med overnatning for de deltagere, der kommer langvejs
fra. Derudover er det en god fornemmelse at støtte en
socialøkonomisk virksomhed.”
– Anette Raaby, www.kongruens.dk
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Velkommen til Huset STERK!
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