
OBH arrangement i Rebild Bakker
OBH Rådgivende Ingeniører henvendte sig i foråret til MEETNATURE, med henblik på at
skabe en spændende og oplevelsesrig dag, med aktiviteter og et festligt indslag til deres 200
medarbejdere. Det blev til 6 forskellige aktiviteter med blandt andet, mountainbike og
teambuilding, vandretur med temaet kilder & Gin, et besøg ved Rebildcentret og Thingbæk
Kalkminer, en natur og kulturhistorisk vandretur og et guidet Skovbad. Inden middagen på
Comwell Rebild Bakker, blev hele selskabet overrasket med, et Røveroverfald i bakkerne af
Røverne fra Rold og velkomstdrink ved Tophuset med udsigt over Rebild National Park.

Cille Qvist Klitgård
HR Business Partner, OBH Rådgivende Ingeniører
“Vi har haft en virkelig fantastisk oplevelse i Rebild Bakker bl.a. takket være MEETNATURE
og de aktiviteter, de kunne tilbyde i bakkerne. Vores medarbejdere har lavet alt lige fra High
Rope til skovbad, og de har været virkelig glade for at kunne nyde den fantastiske natur
også, selvom kalenderen skrev efterår. MEETNATURE gjorde det nemmere for os at
arrangere aktiviteterne for de 200 medarbejdere, vi havde med heroppe, hvilket var med til
at gøre det til en god og spændende oplevelse for alle”

Hvad siger virksomhederne?

Anne Juul Kruse
Konsulent, Elbek & Vejrup A/S
“Med henblik på at arrangere 3 hyggelig timer i Rold Skov med en
gruppe på 10, kontaktede jeg Meetnature. 
Helle svarede lynhurtigt og kom med forslag til en rute i Rold Skov,
samt et kvalificeret bud på en af de guider, som hun arbejder
sammen med. 
Derforuden spurgte hun ind til vores plan for resten af dagen og
kom med forslag til steder at spise frokost. Jeg takkede ja og Helle
sørger for at booke guiden. Turen var en stor oplevelse og guiden
Jens Vinge øste af sin viden om naturen og områdets historie”



Kim Royberg 
Centerdirektør, Nykredit
“Det var en HELT igennem udbytterig dag, der blev afviklet meget professionelt.
Programmet der spændte vidt gav et indblik i de mangeartede muligheder, der ligger i om
omkring Rebild”

Vil du bruge MEETNATURE i fremtiden når du skal booke arrangementer? 
“Helt klart og konkret har jeg booket de første 2 større arrangementer i Rebild og er pt.
ved at planlægge et yderligere i samarbejde med Helle Munch”

Birthe Bak 
Leder af HR og Intern Service, Nordjyllands Trafikselskab

“Vi nød arrangementet og fik fin inspiration med hjem. 
Indtrykkene ligger ”på lager” til når vi skal sætte noget i værk eksternt.

Glæder os til at nyde snapsen til foråret

Asger Heinrich Nielsen,
Ejer af Heinrich Nielsen Køreskole

“Det var en helt fantastisk dag, som jeg vil huske og allerede har fortalt om til rigtig mange.
Glæder mig til snapsen

 
Dorte Antonsen

Kursuskoordinator, Region Nordjylland 
"Tusind tak for en helt igennem godt planlagt og inspirerende tur i sidste uge."

MEETNATURE Inspirationstur til Rebild
MEETNAURE afholdte i oktober en spændende inspiration- og kendskabstur
til Rebild for mødebookere fra Nordjyske virksomheder. 
Sammen med lokale turisme- og oplevelsesaktører fik vi sammensat en
spændende og oplevelsesrig dag med inspirerende foredrag, lækker
forplejning fra Rebild Hus, sanketur i Rold Skov,, middag med overnatning på
Rold StorKro, konkurrencer og meget mere.
Dagen sluttede af med en stor overraskelse til gæsterne- et besøg i
Regeringsbunkeren, Regang Vest.


