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I får:
– Teoretisk oplæg om nærvær og teamud-

vikling.
– Dygtig Nak & Æd kok giver inspiration 

til vores madkultur.
– Teamtalk sørger for at processen 

gennemføres planmæssigt.
– Mulighed for at lære hinanden at kende 

personligt. 
– I får mulighed for at snakke sammen 

parvis ved Walk & Talk øvelser.
– Temaerne aftales inden arrangementet. 
– I får mulighed for at tilbringe uformel 

tid sammen. 
– I laver Natur-Gourmet team-cooking 

over bål.
– Mulighed for overnatning i 15 personers 

Lavvo telt.
– Madgrej bliver stillet til rådighed.
– Soveposer og underlag kan lejes for  

kr. 100,– pr. person.
– Madgrej bliver sat til rådighed.

– Teamtalk sørger for, at teamet bliver sat i 
gang med madlavningen.

Resultat:
• Bedre kendskab til hinanden.
• Mere tillid til hinanden.
• Mange personlige historier om  

hinanden.
• Bedre arbejdsmiljø.
• En bedre atmosfære på arbejdet.
• Højere kundetilfredshed.
• Bedre tal på bundlinjen.

Beskrivelse:
Kender du ikke det med, at tiden går alt 
for hurtigt på arbejdet. Der er fokus på at 
løse opgave og gøre chefen og kunderne 
tilfredse.

Her får I mulighed for at trække stikket 
ud og bare være sammen.

I får et døgn sammen, hvor der er 
fokus på off line samvær og fantastisk 
mad. 
Der bliver mulighed for at snakke om: 
ens personlig historier, madkultur og 
nærhedsprincippet, årstidens grøntsager, 
svampe etc.

Det er vigtigt, at der er tid til uformelle 
samtaler.

Antal:
ca.15 personer. 

Overnatning i Lavvo, som kan tilkøbes 
med morgenmad for 2000 kr. Soveposer 
og underlag kan lejes billigt. 

Eksempel på mad: Vildsvin, fasan, dyre-
kølle, dyreryg, lam, and etc.  
Drikkelse medbringer I selv.

Pris:
Se prisliste.


