Møtestedet Hende Gård
UtmarksCompagniet

Nærhet og samvær
Hende Gård ligger i hjertet av
Salen omtrent 40 km nord for
Namsos.
Salen er områdene som ligger
langs Salsvassdraget og som
strekker seg fra innlandet med
grense til Høylandet i øst og ut
mot Salsnes og havstykket Folda i vest.
Landskapet er preget av de store
innsjøene Salsvatn og Skrøvstadvatn, og omsluttes av skogog utmarksområder som strekker seg opp mot fjell så høye
som 600 m.o.h.
Omstrukturering i skogbruket
og lange avstander til skole,
handelsted m.v. bidro til at den
faste bosettingen i området ble
avviklet på 50- og 60-tallet.
Salen fremstår i dag mer som
”uberørt villmark” hvor landskapsbildet er preget av en forsiktig bestandsskogbruk.
Tross sin uberørthet er det nå
veg helt frem til gården og det
tar bare 45 min. å kjøre med bil
fra Namsos og inn til Hende
Gård.

I samvær med andre mennesker enten det er et jubileum, bedriftsseminar, bryllup, et familiestevne
eller annet - ønsker man ofte å
være uforstyrret av omgivelsene.

Hende Gård med Gammelstu på tunet

Hende Gård er omkranset av ren
og vakker natur, og en samling
rundt peisbålet eller ved gapahuken forstyrres ikke av verken TV
eller mobiltelefon som på de fleste
andre steder, - og dette vil frigjøre
tid for den enkelte til bare å være
sammen med menneskene rundt
seg.
Dette vil forsterke sammenkomsten også som en sosial arena.
De fleste har opplevd et tradisjonelt festlokale eller et koldtbord
på hotell - det ene ofte ganske likt
det andre. Det er vel neppe det
store koldtbordet som i ettertid
gjør at en husker seminaret som
en spesiell opplevelse.

Serveringsrom/møterom i Fjøset

På Hende kan det dekkes selskapsbord til 50 gjester i Fjøset,
eller gjennomføre møter med
inntil 30 deltakere i en litt utradisjonell ”setting” og samtidig ha
mulighet til å bruke hjelpemidler
så som flipover, prosjektør og
whiteboard.
Og like utenfor finnes mulighetene til spennende avbrekk i proGrilling ved gapahuken

Gården kan leies i tre ulike varianter
A - hovedbygningen inklusive tørkerommet og
WC i fjøset, samt gapahuken nede ved vannet

B - som A, men i tillegg
også alle fire soverom
inklusive bad i Fjøset

C - som B, men i tillegg
også resten av Fjøset,
Gammelstu og Gamma.

Det kan ordnes både med servering av enkeltmåltider, og full pakke inkludert alle
måltider. Om det ønskes at alt skal ordnes på egen hånd er du velkommen til å gjøre
dette, - vi bistår gjerne kun med enkle råd.
Rundt gården er det tilrettelagt for ulike aktiviteter så som leirdueskyting, miniatyrskyting, bueskyting, skotthyllbane samt aktiviteter som hinderløype og diverse
gruppeøvelser.

Husene på gården
På gården finnes det i alt 6 bygninger,
og disse er følgende;
Hovedbygningen inneholder stue og
spisestue med plass for inntil 14 gjester, videre finnes det også et kjøkken
med komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin .
I 2. etasje er det 4 soverom med til
sammen 10 senger samt et bad med
dusj og WC.
Fjøset er ikke noe virkelig fjøs, men et
stort uthus som inneholder mange
praktiske funksjoner for gjester på

gården. Dette omfatter bl.a. 2 WC,
tørkerom for våte klær, anretningskjøkken med komfyr, oppvaskmaskin
og tørkerom samt et stort kombinert
lager-, møte– og selskapslokale.

Vedbua/uthuset ligger også litt i utkanten av gårdstunet, og inneholder som
navnet sier rikelige mengder med
bjørkved for fyring i ovnene og de
åpne ildstedene, samt lagerrom.

2. etasje består av 4 soverom med 6
senger samt et bad med dusj og WC.

Nede ved Salsvatnet er det bygget opp
en gapahuk og ildsted med benker
rundt hvor det er plass til 30 personer.

Gammelstu ble satt opp i 2011, og
danner et tun sammen med hovedbygningen og fjøset, og er en tømret bygning med stor peis og langbord med
benker hvor der er plass for ca 40
personer.
Gammelstu vil passe godt for de mer
uformelle delene av sammenkomstene,
enten det er servering av kaffe eller de
gode historier.
Gamma er plassert litt utenfor tunet,
og byr først og fremst på ekstra overnattingskapasitet for inntil 25 personer.
Den kan også fungere som samlingssted i tilfeller der det er veldig mange
besøkende på gården.
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