
 
 
 
 

Møder, konferencer, 

firmaarrangementer og teambuilding 

Gram Slot ligger i hjertet af Sønderjylland, og rummer 

storslåede muligheder for at afholde vellykkede arrangementer for 

din virksomhed.  

Hos os er det muligt at lave kurser & konferencer med bespisning 

af op til 1.000 personer. 

Gram Slot driver, udover kursus og konferencevirksomhed, også 

et af Danmarks største økologiske landbrug, og er således en 

moderne virksomhed i historiske rammer. 
 

Et kursus eller en konference på Gram Slot giver din 

virksomhed mulighed for at arbejde i inspirerende rammer både 

ude og inde.  

Kom også med helt ind i maskinrummet på en virksomhed, der 

aktivt arbejder med bæredygtighed, visioner og omsætter det til 

virkelighed. 

Vi benytter med andre ord Gram Slots smukke rammer, vort 

kompetente personale og gerne os selv til, i samarbejde med jer, 

at skabe en oplevelse i særklasse.  

Naturligvis er maden, I får serveret, baseret på egne økologiske 

råvarer. 

 

Velkommen til! 

Sanne & Svend Brodersen 

 



 
 
 
 
Dagsarrangement 08.00 – 17.00 

• Morgenbuffet med økologiske Gram Slots produkter 

• Kaffe, te, isvand, frisk frugt og hjemmebagt 

knækbrød/snack hele dagen 

• Frokost inkl. 1 øl/vand  

• Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage 

• Mødelokale med AV-udstyr (projektor, flipover og 

trådløst internet) 

Pris pr. person 664 kr. inkl. moms 

 

Dagsarrangement 08.00 – 21.00 inkl. 2-retters aftenmenu 

• Morgenbuffet med økologiske Gram Slots produkter  

• Kaffe, te, isvand, frisk frugt og hjemmebagt 

knækbrød/snack hele dagen 

• Frokost inkl. 1 øl/vand serveres 

• Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage 

• Mødelokale med AV-udstyr (projektor, flipover og 

trådløst internet) 

• 2-retters aftenmenu efter køkkenchefens valg 

Pris pr. person 978 kr. inkl. moms 

 

 



 
 
 
 

Kursus med overnatning 

På dag 1 indeholder arrangementet: 

• Morgenbuffet med økologiske Gram Slots produkter 

• Frokost inkl. 1 øl/vand  

• Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage 

• Kaffe, te, isvand, frisk frugt og hjemmebagt 

knækbrød/snack i mødelokalet hele dagen 

• Middag: 3-retters menu efter køkkenchefens valg (ekskl. 

drikkevarer)  

• Overnatning 

På dag 2 indeholder arrangementet: 

• Morgenbuffet med økologiske Gram Slots produkter 

• Kaffe, te, isvand, frisk frugt og hjemmebagt 

knækbrød/snack i mødelokalet hele dagen 

• Frokost inkl. 1 øl/vand  

• Mødelokale med AV-udstyr (projektor, flipover og 

trådløst internet) 

Pris pr. person på enkeltværelse 2.250 kr. inkl. moms 

Pris pr. person på dobbeltværelse 2.050 kr.  inkl. moms 

Arrangementet varer fra kl. 08.00 dag 1 til kl. 17.00 dag 2. 

Tillæg pr. person v. seminarer under 10 personer – 200 kr.  

 



 
 
 
 

Teambuilding og firmaevents 

De historiske bygninger på Gram Slot består af slottet og 

avlsgården, Gramgård, og indbyder i unikt samspil med naturen 

til et væld af aktiviteter.  

Vi planlægger og afvikler aktiviteter med egne, dygtige 

medarbejdere, men inddrager også gerne lokale 

samarbejdspartnere og foreninger. 

Vi har mange års erfaring med både store og små grupper, og 

tilrettelægger jeres arrangement helt efter jeres ønsker. 

Aktiviteter: 

• Skydning (haglgevær/ lerduer) 

• Bowtag 

• Kanotur på Gram å 

• GPS-skattejagt i kombination med rundvisning på slottet 

• Gåder i bedste stormesterstil på slottet 

• Outdoor cooking ”ild & røg” i det fri 

• Disc Golf/ Rambo Disc Golf 

• ‘Walk and talk’ i slotsparken  

• Rundvisning og fortælling om Gram Slot 

• Foredrag ”Fra drøm til virkelighed” v. Svend eller Sanne 

Brodersen, Gram Slot 

• Foredrag om samarbejde og kommunikation 

 

 



 
 
 
 
Musik og dans: 

• Intimkoncert ved lejrbålet  

• Afrikansk dans med masser af latter 

• Karaoke, diskolys & dance floor  

• Partyband      

 

Vin og gastronomi: 

• Vinsmagning i slotskælderen (økologiske vine) 

• Jazz & vin/special øl  

 

Tilbud og priser gælder i år 2022 og 2023. 

 

 

 

Gram Slot 

Adresse: Slotsvej 54/56  6510 Gram 

Tlf. 74 82 00 40 

Mail: booking@gramslot.dk  

www.gramslot.dk  

mailto:booking@gramslot.dk

