
Seks nye værelser står nu klar på Serridslevgård til at modtage de gster, der vil benytte sig af
tilbuddet om "bed & breakfast,,.

Udlejning af beduintelte hører til de nye aktiviteter, der Myer startet op pa Serridslevgaard. På' billedet byder den nye direktør for Serridslevgård, Lone Lei Hansen,
inden for i teltet.

Åben telt og herregård
Serridslevgård klar til konferencer, overnatning og lang række nye aktiviteter
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Om få dage slår
Ser-ridslevgård ved Hor-
sens de private dare op
for publikum og tager
NW på en lang række
aktiviteter, der stræk-
ker sig fra udlejning af
beduintelte til afhol-
delse af private selska-
ber.

Den gamle gård, der kan
fø-res helt tilbage til 1424, har de
senere år med mellemrum
været abnet for publikum i for-
bindelse med specielle arran-
gementer, og bade til jul og
paske har der .været lejlighed
til at kigge indenfor i hoved-
bygningen.

Men fra den 15. juli bliver
mulighederne flere. Fra den
dag skal store dele af stuehu-
set bruges til møder- og konfe-
rencer samt private selskaber
og forenings-arrangementer.

Seks nye dobbeltværelser er
indrettet i hovedbygningen,
tilbuddet lyder pa "bed &
breakfast«, og i stueetagen
star spisestuen klar til at dæk-
ke op til fest, side om side med
havestuen og "den gule stue “ -
som ogsa Myer stillet til
rådighed for gæsterne.

Ny direktør
- I kælderen er vi ved at ind-

rette en café, der har åben i
tilknytning til vores butik

"Artiskokken", som nu ogsa
far ændrede abningstider, si-
ger Lone Lei Hansen, der er
direktør for det selskab, som
fremover skal drive aktivite-
terne pa Serridslevgård.

Blandt nyhederne pa herre-
garden er ogsa udlejningen af

beduintelte. Teltene er købt i
Kuwait, de er delvist

håndlavede, og når der er dækket op,
kan de rumme 48 gæster.

- Vi lejer bade telte, borde,
stole og porcelæn ud, ligesom
vi naturligvis kommer og stil-
ler teltene op, siger Lone Lei
Hansen.

Men er man hverken til fest

er bl.a. årsagen til, at der ind-
rettes en café i forbindelse
med forretningen.

Samtidig er de nye værelser
og stuerne i høj grad pyntet op
med ting, der kan købes i bu-
tikken - pa den made far den
ogsa sine rammer udvidet.

- Det er ikke blot en over-
natning eller en fest, vi vil sæl-
ge folk, men lige sa meget en
oplevelse, siger Lone Leisen

Historisk atmosfære
Serridslevgard var for fa fir

siden gennem en store reno-
vering, men selv om nye tider
er rykket indenfor murerne,
barer garden stadig præg af
sin historie. Og det er ikke
mindst den atmosfære der
fremover skal være med til at
sælge stedet.

Godt 10 hel- og deltidsan-
satte skal sørge for, at de nye
aktiviteter skal fungere, men
samtidig fortsætter
Serridslevgård med sit landbrug og
fløj-bygningerne bruges sta-
dig til privat beboelse.

eller overnatning, byder
Serridslevgård nu også pa udlej-
ning af tennisbanen eller en
rundvisning pa garden, dog
kun for grupper pa minimum
10 personer.

Endelig er der bolig- og ga-
vebutikken "Artiskokken".

Mange kommer langvejs fra
for at kigge pa varerne, og det
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