Laberget leirsted
– et sted du vil trives

Velkommen til
Laberget leirsted
– et sted med
mange muligheter!
Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted – med idyllisk beliggenhet
i sjøkanten ved Trondheimsfjorden.
Laberget leirsted har siden 1969 vært et populært sted for leirer, møter, selskap
og weekendopphold. Hos oss får du rolige omgivelser, trivelig vertskap,
god mat og ulike aktiviteter. Stedet har en rusfri profil for å gi barn og voksne
trygge og gode opplevelser.
Sentralt plassert midt i Trøndelag, kun 70 km nord for Trondheim
og 11 km sør for Levanger, er Laberget leirsted den ideelle møteplassen
ved Trondheimsfjorden.

– en naturlig
møteplass for
små og store

Kurs, leir, selskap eller konferanse
I fredelige omgivelser og funksjonelle lokaler finner man alt man trenger for et
vellykket kurs, selskap, møte eller en leir. Vi tilbyr trivelige fellesrom med gode
muligheter for større samlinger. Vår møtesal rommer omkring 100 personer og
tilbyr AV- og konferanseutstyr, samt trådløst nettverk. Du finner ellers spisesal,
peisestue og aktivitetsrom. TV er tilgjengelig på felles stue.

Overnatting
Laberget leirsted tilbyr 16 lyse og trivelige overnattingsrom. Disse er innredet
med familiekøye og sovesofa og alle har eget bad med dusj og toalett.
Rommene kan benyttes som enkelt, dobbelt- eller familierom etter behov.
Gjennom hele året tilbyr vi rimelig overnatting med frokost på bestilling.
For grupper serverer vi også andre måltid på forespørsel.
Hvis du har behov for overnatting i forbindelse med jobb, studier eller du er på
ferie, er Laberget leirsted en ideell plass å bo med sin sentrale beliggenhet og
rimelige priser.

Velkommen til oss!

– et godt sted for
allsidig aktivitet

Leir og
gruppeopphold
Laberget leirsted er godt egnet til
ulike gruppeopphold, og vi tilbyr
full pensjon med eller uten oppredd
seng til hyggelige priser. Vi har totalt
64 sengeplasser fordelt på 16 rom.
I tillegg har vi en leilighet med to
soverom, stue, kjøkken og bad som
kan benyttes.
Her ligger det godt til rette for
barne- og ungdomsleirer, familiehelger, menighetsweekender, korhelger,
konfirmantleirer, båtleirer, stevner,
retreat, skoleturer, årsmøter og kurs.
Det er bare fantasien som setter
grenser!
Og uansett anledning – vårt kjøkken
tilbyr god og rimelig servering for
alt fra 10 til 200 gjester.

– et trygt og godt sted
man kan få nye venner

Selskap for enhver anledning
Ønsker du et selskapslokale for dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær eller
en annen markering, byr vi på god festmat og egnede lokaler. Vi kan dekke
småbord for inntil 150 personer og langbord for inntil 100 personer. Vi yter
personlig service og tar oss av den praktiske tilretteleggingen for å skape den
perfekte rammen rundt ditt selskap. Vårt uteområde og våre aktiviteter innbyr
til at også barna kan boltre seg.
Har du behov for overnatting ved en slik anledning er Laberget leirsted det
ideelle sted. Her er alt samlet under samme tak!

Ta kontakt for et trivelig tilbud!

– et velegnet sted
for små og store
selskap

Fristende aktiviteter
Leirstedet har et flott uteområde og ligger i landlige omgivelser med
strandlinje mot fjorden. Dette byr på gode muligheter for både avkobling
og aktiviteter til lands og til vanns.
Her er mulighetene mange – hva med en volleyballkamp, et slag minigolf,
en tvekamp i bueskyting eller en spasertur i sjøkanten?
Fra La’brygga, brygga på Laberget som sto ferdig våren 2011, ligger
mulighetene åpne for både vannsport, bading, fiske og båtliv.
En padletur i kveldssola gjør godt for både kropp og sjel...
Innendørs kan vi by på spill og moro som bordtennis, airhockey og innebandy.

Innherred – et hav av opplevelser
Laberget leirsted ligger på Innherred i Nord-Trøndelag, et område rikt på både
natur og kultur. Her finner man gode muligheter for hestesport og riding,
padling og fisking, sykling, fjellklatring og turer i skog og mark både sommer
og vinter.
Med steder som Stiklestad, Falstadsenteret og Tautra har området
en levende historie fra både eldre og nyere tid med mange steder som er
vel verdt et besøk.

– en naturperle full av muligheter

Laberget leirsted eies av Norsk Luthersk Misjonssamband
og drives av Foreningen Laberget Leirsted.
Stedet er medlem i NM hotels – Norske misjonhotell og gjestehus.
Laberget leirsted ligger i Skogn i Levanger kommune.
Langs landeveien tar man av fra E6 mot Ekne, rett sør for Norske Skog
sin fabrikk i Skogn. Følg skilt til Laberget ca. 1,5 km fra avkjøringen.
Avstanden til Trondheim lufthavn Værnes er kun 42 km. Vil man ta
toget er nærmeste stopp Skogn stasjon, 4 km fra oss.

Velkommen til Laberget leirsted!

Laberget leirsted
7620 Skogn
Tlf. +47 74 09 54 24
Mobil: +47 47 48 84 03
post@laberget.no
www.laberget.no
GPS: N63.70625 E11.13656

Kilde: Kartverket og gulesider.no

