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Information

Fra stenpark til moderne kursuscenter
Laugesens Have blev etableret i 1921 som en sten-
park og var indtil 1970 et udflugtsmål for mange 
tusinde mennesker hvert år.

I dag er Laugesens Have et moderne og handicap-
venligt kursuscenter med 7 velindrettede møde-
lokaler og 15 grupperum.

Vi har 64 komfortable værelser - alle med bad, toilet 
og TV. Her er også linned og håndklæder.  
Der er fri adgang til trådløst fibernet på hele kursus-
centret.

Fritidsaktiviteter
Laugesens Have rummer rige muligheder for aktiv 
fritid. Kursuscentret er placeret i en 12 tdr. land stor 
have/park, hvor der er mulighed for en forfriskende 
spadseretur. I parken findes desuden bålsted, ten-
nisbane og en overdækket friluftscene.

I centret findes swimmingpool og sauna. Medbring 
derfor badetøj. I øvrigt er der dart, pool, billard, 
bordtennis og ”biograf”.

Blot 1,5 km. fra centret i Sandbæk Plantage er der 
desuden gode løbe- og cykelruter. Tag derfor gerne 
din cykel/mountainbike og løbeskoene med!

Praktiske oplysninger
Der er personale på centret fra kl. 7.00 til kl. 20.00, 
hvor pårørende kan ringe på telefon 97 17 20 00.  
Om nødvendigt kan man benytte kursuscentrets 
vagttelefon efter kl. 20.00 på telefon 40 31 66 40.

Laugesens Have ligger midt mellem Herning og 
Ringkøbing.

Øl, vin, sodavand og spiritus må ikke medbringes på 
kursuscentret. Der må kun ryges på alle udendørs 
arealer.

Har du specielle kostvaner/-allergier, så ring til os, 
så vi kan tage hensyn til det.

Receptionen - finder du ved hovedindgangen
Her er en oversigtstavle over hele centret, samt en 
indkvarteringsliste med oplysninger om værelser. På 
info-skærmen findes oplysninger om mødelokale, 
grupperum og aftenlokale.

Mangler du et eller andet, så kontakt personalet  
- vi vil gøre alt for, at du får et godt ophold!
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