
Udendørs

Bag centret ligger et legeområde med blandt 
andet klatreborge, gynger, multibane, petanque, 
krolf, boldbaner, overdækket fitnessanlæg m.v. 
Medbring selv bolde, kroket, petanque kugler, 
badminton mv.

Trænger I til lidt frisk luft, er der masser af mu-
ligheder for en gåtur i Vind og omegn. Man kan 
ligeledes køre en tur ud i det nærliggende natur-
område, Stråsø Plantage, hvor man ofte kan se 
store flokke af krondyr.

LandsbyCenter
Vind

Til små møder eller stor fest
LandsbyCenter Vind er bedst

Holstebrovej 20, Vind
7500 Holstebro

www.landsbycentervind.dk

Udlejning kontakt:
Asta Gammelvind

2543 2325
udlejning@landsbycentervind.dk



Velkommen til LandsbyCenter Vind

LandsbyCenter Vind fremstår lyst, moderne og 
handicapvenligt med plads til 150 gæster.

Lokalerne er velegnet både til fester, møder, 
konferencer, koncerter m.v.

Faciliteter i LandsbyCentret

 stort køkken med industriopvaskemaskine, 2 
ovne, 20-liters kaffemaskine m.v.

 trådløst netværk i hele huset, teleslynge i 
salen

 ventilationsanlæg og aircondition i salen
 mobile rumdelere, så salen kan deles op i 

mindre afsnit
 flygel
 højskolesangbøger
 projektor
 musikanlæg
 bar
 scenegulv til musik
 stativ til æresport (2 m høj og 2,25 m bred)

 hjerteformet stativ til æresport
 bordtennis 
 duge (leje)

Der er mulighed for at leje flagallé gennem byen.

Priser i LandsbyCentret

Nedenstående priser er pr. person:
Korte arrangementer med kaffe 35,-
Frokost/brunch arrangementer 45,-
Fester og aftenarrangementer 55,-

Priserne er inkl. slutrengøring.
Forbrugsudgifter 250,-

Min. pris pr. udlejning 2.000,-
Max. pris pr. udlejning 6.600,-

Priserne  er  gældende  fra  januar  2018.  Ret  til
prisændringer forbeholdes. 

Se flere oplysninger på
www.landsbycentervind.dk

Klubhuset

Ligger i forbindelse med LandsbyCentret. 
Klubhuset er velegnet til møder og mindre sam-
menkomster, 20 – 45 personer.

Faciliteter i Klubhuset

 anrettekøkken med opvaskemaskine
 køleskab og fryser
 tv
 projektor
 trådløst netværk
 omklædningsrum og garderobe

Priser i Klubhuset

Nedenstående priser er pr. person:
Korte arrangementer med kaffe 25,-
Frokost/brunch arrangementer 30,-
Fester og aftenarrangementer 40,-

Priserne er inkl. slutrengøring.
Forbrugsudgifter 100,-

Priserne  er  gældende  fra  januar  2018.  Ret  til
prisændringer forbeholdes. 

http://www.landsbycentervind.dk/

