
Hos VINGSTED mærker de helt klart, at er-
hvervslivet efter den hårde tid med Covid-19 
igen har lyst til at komme ud og holde møder, 
konferencer og events.
”Begrænsningerne under pandemien har 
betydet, at mange nu har et ekstra stort behov 
for at mærke friheden og skifte de virtuelle 

rammer ud med nye omgivelser, hvor især naturen har fået en 
helt ny central rolle,” siger Brian Runge, salg og marketingchef 
hos VINGSTED.

Aktive pauser styrker læring
Beliggenheden midt i Danmark i den billedskønne Vejle Ådal 
gør konferencestedet til det oplagte valg, når virksomheder 
samles på tværs af landet. Vinden suser blidt i trætoppene, og 
hele naturens farvepalette folder sig ud bag de store panora-
mavinduer, som indrammer Vingsalen, der har plads til op 
mod 800 deltagere. Konferencesalen, der stod klar i 2019, har 
fleksibel teleskoptribune, og kan inddeles efter behov. 
Lokaler, der kan tilpasses formålet, er gennemgående hos 
Vingsted, som råder over flere store sale samt 25-30 mødelo-
kaler, der kan rumme arrangementer, som består af ganske få 
eller flere hundrede deltagere med plads til læring, aktiviteter, 
morskab og eftertænksomhed. De 187 værelser sikrer delta-
gerne en god nats søvn, og til de ekstra store events hjælper 
nabohotellerne gerne til. 
”Alle vores lokaler har moderne udstyr og er indrettet i samspil 
med naturen, så gæsterne får de optimale rammer for læring,” 
forklarer Brian Runge og uddyber:

”Vi har vores helt egen eventafdeling, og vi kan se, at omkring 
hver femte kunde booker skræddersyede events, der giver 
deltagerne aktive pauser, som optimerer læringen – uanset om 
ønsket fra gæsterne er smil på læben eller sved på panden.”
VINGSTED har alle tænkelige udendørs sportsfaciliteter, skov, 
shelters, fiskevand, skydebaner til både buer og skydevåben. 
Prøv kræfter med Escape House i en forladt stationsbygning, 
Formel 1 Racing, hvor du fra et rigtigt sportssæde kører Le 
Mans på en spillecomputer med tilkoblet speeder, bremse og 
rat eller nyd udsigten fra Zipline, der er en 333 meter lang svæ-
vebane med en hastighed på op til 56 km/t. Her er med andre 
ord masser af muligheder for at udfordre sin egen komfortzone 
eller blot tage en inspirerende pause i nye rammer. 

Smag på de lokale råvarer
Det er ikke kun mentalt, læringsmæssigt og fysisk, at deltager-

ne kan tanke op på VINGSTED. I restauranten bugner taller-
kenerne af lokale råvarer lige fra krondyr til kalvekød, som er 
nøje udvalgt af kokkene. Krydderurterne fra egen køkkenhave 
akkompagneres af vilde urter samlet i den natur, der ledsager 
måltidet bag restaurantens store panoramavinduer. 
Netop respekten for naturen afspejles i VINGSTEDS arbejde 
med FN’s Verdensmål og bæredygtighed. På den store grund er 
der blandt andet etableret vandingsanlæg, og affaldssortering 
er en helt naturlig del af hverdagen.

Vi ses til den næste konference på VINGSTED  - naturligvis.

Af Pia Bundgaard Hansen

KONFERENCER MED PLADS TIL FRIHEDEN
Lige i smørhullet af Danmark i Vejle Ådal venter VINGSTED Aktivt Hotel & Konferencecenters femstjernede beliggenhed. Med naturen som bagtæppe 
byder det topmoderne konferencecenter deltagerne indenfor på de 23.000 m2; skræddersyet til læring og aktive pauser på de tilhørende 30 tønder land. 

VINGSTEDS vækstrejse betyder, at vi altid er på 
udkig efter dygtige medarbejdere, som ønsker at gøre 
en forskel for vores gæster. Så kontakt køkkenchef 
Klaus Drangsfeldt kd@vingsted.dk, restaurantchef 
Knud Pagh restaurant@vingsted.dk eller service-
chef Leif Grønning lg@vingsted.dk

ER DU VORES 
NYE MEDARBEJDER?

                                                                                  
                                                                                  

Alle vores lokaler har moderne  
udstyr og er indrettet i samspil  

med naturen, så gæsterne får de 
optimale rammer for læring

BRIAN RUNGE,  
SALG OG MARKETINGCHEF HOS VINGSTED

 

”

VINGSTED råder over hele 22.987 m2 midt i den 
skønneste natur
Hotellet omfatter 187 værelser med en total sen-
gekapacitet på 544 senge samt 82 sengepladser i 
vores anneks.
Komfortable og moderne hotelværelser med bad, 
toilet, tv og gratis internet
94 stk. 2-sengs værelser
16 stk. 3-sengs værelser
77 stk. 4-sengs værelser
8 stk. 10-sengs værelser samt et 2-sengs værelse med 
fælles bad i vores anneks
Min. 800 gratis p-pladser
Clever ladestandere til el-biler. 

Læs mere på www.vingsted.dk  
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