
             ÅRETS KONFERENCECENTER

Den gode dialog
og kunsten at
blande sig INDENom

En kvalificeret dialog imellem mødested 

og mødeplanlægger er nøglen til et øget 

udbytte af mødeinvesteringen. 

På Hornstrup Kursuscenter ved Vejle bruger 

man udtrykket ”at blande sig INDENOM”. Og en 

række af stedets ansatte har specialiseret sig i 

at være undersøgende, lyttende og proaktive og 

at bidrage konkret og meningsfuldt i forhold til 

arrangementets formål.

-En god indledende dialog om indhold, rammer 

og muligheder giver et tæt samarbejde og styr-

ker deltagernes oplevelse af et sammenhæn-

gende og meningsfuldt arrangement, lyder det 

fra produktchef Martin Monberg.

Martins tip: Fortæl mødestedet, hvad formålet 

med arrangementet er, og hvilke succeskriterier 

der er for det. Sig pænt nej tak til standard 

salgstaler. Bed i stedet om konkret sparring på 

dit arrangement og dine mål og udfordringer. 

Stil mødestedet spørgsmålet: ”Hvordan kan I 

konkret blande jer, så mine deltageres udbytte 

bliver endnu større?”.

VÆRKTØJER, KREATIVITET OG FACILITERING 

Hvis der skal sættes handling bag ordene, så 

skal mødestedet have konkrete idéer og værk-

tøjer på hylderne og være i stand til at sætte 

dem kreativt og meningsfuldt i spil, forklarer 

Martin Monberg. 

-På Hornstrup Kursuscenter er vi med både 

Meetovators, mødedesignere og certificerede 

coaches i staben specialister i at skabe rum til 

læring. Gennem årene har vi udvalgt en række 

procesværktøjer, læringslegetøj og rekvisitter, 

som er til fri afbenyttelse i vores Procesrum. 

● Metalog-værktøjer til teambuilding og  

samarbejdsøvelser

● Billedkort fra Dialoogle, PickaPicture og en

række forskellige spørgsmålskort

● Tænkehats-værktøjer, fortælleterninger,    

klovnenæser og metaforiske rekvisitter

● Tegnegrej, malegrej og tuscher fra Neuland

● Energizers, icebreakers, klassisk musik og 

”Postkort til fremtiden”

-Vi hjælper med at udvælge de rigtige værktøjer. 

Man kan selv facilitere processen, men Horn-

strup tilbyder også denne service, hvis man 

hellere vil stå på sidelinjen og indsamle obser-

vationer, fortæller Martin Monberg.

TILFREDSE GÆSTER 

Hornstrup Kursuscenter bliver brugt af en lang 

række private og offentlige virksomheder og 

organisationer fra hele landet og har som det 

eneste mødested i Danmark modtaget både 

MPI Award ”Årets Mødested” samt DKBS 

Award ”Årets Konferencecenter”.

 

›› Et levende og kreativt sted at lave kurser på. 
  Min bedste anbefaling … ‹‹
 
   JØRN ESKILDSEN / UNDERVISER, DANSKE BIOANALYTIKERE
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