
Velkommen til

LAUGESENS HAVE

Få folderen læst højt 
på www.3f.dk/kursusinfo

Laugesens Have ligger ved Videbæk 
mellem Herning og Ringkøbing. 

I bil

Der er ca. 20 minutters kørsel fra 
Herning, Holstebro, Ringkøbing og 
Skjern.
Se mere på www.krak.dk.

Med offentlig transport

Hvis du skal med offentlig transport, 
kan du se dine muligheder på 
www.rejseplanen.dk.

Der er mulighed for gratis, samlet 
transport fra Herning Banegård. 
Kontakt Laugesens Have herom.

Transporttilskud

Du kan få dækket dine udgifter til 
den billigste offentlige transport fra 
dit hjem til kursusstedet. Kontakt 
din lokale afdeling om refundering 
af rejseudgifter.

Transport



Regler for tilskud til overnatning

Det kan være nødvendigt med en 
ekstra overnatning inden kurset. 

Her kan du se, hvornår vi betaler for 
ekstra overnatning, og hvornår du 
selv skal betale.

Vær opmærksom på, at 14-dages 
kursister ikke kan blive på skolen i 
weekenden. Husk derfor at bestille 
billetter til begge uger på én gang. 

Pris

Du kan se prisen for en ekstra over-
natning hos Laugesens Have på 
www.FIU.dk.

Læs mere

Du kan læse om overnatningsregler 
og priser på www.FIU.dk.

Når du skal overnatteOm Laugesens Have

Sekr. for Organisering og Til-
lidsvalgte betaler, hvis:

Du skal ud af døren inden kl. 6.00 
for at nå frem til kursusstart  
kl. 11.00 med offentlig transport.

Bemærk:
•  Vi bruger Rejseplanen.dk til at 

tjekke rejsetiden.
•  Vi skal godkende ekstra over-

natning og bestille værelse  
til dig. Kontakt os på mail,  
organisering.tillidsvalgte@3f.dk, 
hvis du har brug for en ekstra 
overnatning.

Du skal selv betale, hvis:

Du skal ud ad døren efter kl. 6.00 
for at nå frem til kursus start  
kl. 11.00 med offentlig transport.

Bemærk: 
•  Du skal selv kontakte Laugesens 

Have og bestille et værelse.
•  Du afregner med Laugesens 

Have den følgende morgen.

Laugesens Have er et moderne, handicapvenligt og veludstyret 
kursuscenter. Alle værelser har bad, toilet og TV. Fri adgang 
til trådløst internet på hele kursuscenteret og fri adgang til 
svømmehal og sauna. Der er rig mulighed for gåture i frisk luft i 
den skønne park. Hele centeret er røgfrit.

Receptionens åbningstider

Laugesens Haves reception er til for 
dig som kursist. Du finder den ved 
hovedindgangen. Her kan du hente 
din værelsesnøgle ved ankomst og 
få hjælp, hvis du har spørgsmål. 

Der er personale på centeret fra kl. 
7.00 – 20.00, hvor pårørende kan 
ringe på telefon 9717 2000. Hvis 
det er nødvendigt kan man benytte 
kursuscenterets vagttelefon efter kl. 
20.00 på telefon 9694 9300.

Kontaktinformation

Laugesens Haves adresse og 
 kontaktinformation er:

Laugesens Have
Kurser og konferencer
Knivsbækvej 13
6920 Videbæk

Telefon: 9717 2000
lh@vestenvind.dk
www.laugesenshave.dk


