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a2be kommunikation & Karpenhøj Naturcenter - får jeres dagsorden på vingerne

”Smukke rammer, muligheder for bevægelse og aktiv deltagelse har en kæmpe værdi for effekten af enhver læring og udvikling”. 



a2be kommunikation & Karpenhøj Naturcenter - får jeres dagsorden på vingerne

a2be kommunikation tilbyder kurser, 
workshops, alternative møderum m.m. på 
Karpenhøj Naturcenter, der ligger i 
Nationalpark Mols Bjerge. 

Med et samertelt, bålplads,  
vildmarkskøkken og udviklingsaktiviteter 
som Karpenhøj Challenges er der 
mulighed for en helt unik dag med et 
kæmpe potentiale for at løfte ens 
dagsorden til nye højder 
– uden at miste jordforbindelsen. 

Afsættet kan blandt andet være et 
visionsseminar, et kick-off møde, et kursus 
i branding eller storytelling, en workshop 
om forandringsledelse eller et 
netværksmøde. 

Og målet kan være at designe og 
tydeliggøre en fælles retning og strategi, 
udvikle og formulere et stærkt sprog, 
skabe forståelse og mening med et nyt 
projekt m.v.

http://a2be.dk/de-lux-kurser
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Samerteltet
Vi kan bruge samerteltet som et alternativt mødested for mindre oplæg, 
øvelser og diskussioner i løbet af dagen. 
Det runde rum, åbningen til himlen og placeringen midt 
i naturen tilfører dagsordenen en anden energi, opmærksomhed og 
motivation. Den magiske og mytologiske stemning, der er i sådan et rum, 
giver god mening, når vi arbejder med visioner, strategier og storytelling. 
Det er almindelig praksis at have levende bål i midten af et samertelt, så 
vi kan også bruge det på kolde dage.

Til større oplæg, hvor der er brug 
for en projektor og wi-fi kan vi 
bruge den hyggelig Pejsestue.

http://a2be.dk/de-lux-kurser
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Karpenhøj Challenges 
Med simple, men udfordrende værktøjer repræsenterer Karpenhøj
Challenges en række øvelser, som kræver koncentration og koordinering, 
styring og samarbejde, og som tydeliggør deltagernes kompetencer, 
kommunikation, velvilje og rolleforståelse. 

Der er mange andre 
udfordrende aktiviteter, som 
på forskellig vis handler om 
styrker og kompetencer, 
koordinering og velfungerende 
kommunikation. 
Bl.a. træklatring, GPS 
navigation, Adventure Race 
og Mangekampsdyst. 
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Walk & Tell
Vi samler op på nye erkendelser og læring med en 
Walk & Tell i Mols Bjerge. Der er nemlig intet, der får tanker, idéer og 
drømme så godt på plads som en god, lang gåtur. 
Der vil blive udarbejdet og uddelt refleksionsspørgsmål, der også lægger 
op til at gøre brug af fortællinger til at billedliggøre og konkretisere sine 
budskaber.
Fortællinger som senere kan blive taget op rundt om bålet eller 
under middagen. 

http://a2be.dk/walk-and-tell
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Vildmarksmad
Vi skruer op for hyggen og den gode stemning med lækkert mad, 
som enten bliver lavet på bålpladsen eller er hentet fra lokale 
leverandører af gourmetvarer.

Det er også en god team- og 
projektopgave at lave maden 
sammen. Og selv kløve træet til 
bålet…og måske dyste om den 
bedste kage. 
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Samling med plads til samtale og fortællinger
At samles om et smukt dækket bord er ikke blot en invitation til at spise. 
Det er også en anledning til at samles og vende dagens begivenheder og 
de perspektiver, de kaster af sig. 
Når maven er ved at være fuld og appetitten stillet, kan vi runde af med 
spørgsmål, der på forskellig vis kan bringe dagens vigtigste erkendelser op 
til overfladen til fælles forståelse. Igen kan fortælleformen bruges til at 
konkretisere og billedliggøre ens budskaber. 

Bålet lægger op til nogle lidt mere uformelle 
fortællinger og røverhistorier. Det kan være 
sjove fortællinger om dengang chefen….eller
den eller den kunde….. 
Vi kan også invitere en lokal storyteller til at 
komme og fortælle skøre Molbohistorier. 



Er du fristet?
- Ring og lad os tage en snak om, hvilket program, der kan
understøtte jeres dagsorden og udfordringer.

 Selv om  det ser sådan ud på billederne, så er en dag på Karpenhøj Naturcenter ikke begrænset til 
varme og solrige dage.  

 Nogle af aktiviteterne er selvfølgelig rarest at gennemføre i godt vejr, men der vil stadig være rig 
mulighed for at programsætte en dag, som er meget anderledes, end  hvad et mere traditionelt 
mødelokale eller kursuscenter kan tilbyde. Der er flere hyggelige indendørs opholdsrum egnet til 
undervisning, og den fantastiske natur og udefaciliteterne vil altid være lige udenfor døren.

 Det er værd at overveje at tage en overnatning med og lade mødet, workshoppen eller kurset 
strække sig til halvanden dag eller 2 dage. De, der har lyst, kan sove i shelters ved bålpladsen. 
Ellers kan man leje værelser hos Fuglsøcenteret, som ligger lige ved siden af Karpenhøj Naturcenter.

Kontakt a2be kommunikation / Trine Vendelboe Juul 
Mobil: 28915150 
Email: trine@a2be.dk
Web: www.a2be.dk
LinkedIn: http://bit.ly/1RPJz58

”Naturen og i særdeleshed vandring i naturen har altid fyldt meget i mit liv, og på det seneste er det 
gået op for mig, at det, der giver glæde, energi, gode idéer og appetit på livet, ikke bør være forbeholdt 
ferier og fritiden. 
At være ude, at bevæge sig og fysisk rykke sig andre steder hen, end hvor man plejer, højner ens 
koncentration og opmærksomhed på det væsentlige, afføder flere og mere originale idéer og åbner op 
for nye og interessante perspektiver på eksisterende udfordringer og hidtil u-erkendte muligheder for 
at løse dem. Det er de værdier og positive betydninger, jeg gerne vil bringe ind i arbejdslivet og give 
videre til andre, der tør bevæge sig ud af comfortzonen og derhen, hvor græsset gror og måske også 
er lidt grønnere”.
Trine Vendelboe Juul

mailto:trine@a2be.dk
http://www.a2be.dk/
http://bit.ly/1RPJz58

