
Praktiske oplysninger  

VED leje af Hovedbygningen 
 

Service 

Der findes service/køkkenudstyr til bespisning af ca. 60 personer. 

Service fra Hovedbygningen må ikke flyttes og bruges i Laden eller Staldbygningen. 

Derudover er der forskellige slags lysestager og vaser. 

Der er viskestykker og klude, ca. 10 af hver. 

 

Borde og stole 

Der kan dækkes op til max. 60 personer ved aflange borde, som er 90x180 cm (der kan til hvert 

bord isættes tillægsplade på 45 cm). Bordene kan opstilles efter eget ønske.  

Der er stole til samme antal personer. 

Duge, servietter, lys mv. skal I selv medbringe. 

 

Opvaskemaskine 

Opvaskemaskinen er tilkoblet automatisk sæbeopfyldning. Vælg som udgangspunkt altid program 

1 (tager ca. 15 min.). Maskinen skal være tændt, for at lågen kan åbnes. 

 

Komfur 

Komfuret er med induktion, så vær opmærksom på at eventuelle medbragte gryder og pander skal 

kunne passe til dette. 

 

Kaffe/the 

Der er to kaffemaskiner og en el-kedel.  

 

Terrassen 

Hvis vejret tillader, er terrassen med udsigt over parken og fjorden et oplagt sted at starte festen – 

til velkomstdrinks, reception o.l. Der er hvide havemøbler til ca. 45 personer samt parasoller. 

Havehynder findes i garderoben. 

 

Udlejning af værelser 

Har I brug for flere end de 18 sovepladser, der er i Hovedbygningen, tilbyder vi udlejning af op til 

26 yderligere sovepladser, dels i to nærliggende sommerhuse (med plads til hhv. 6 og 8 personer), 

dels i den nyrenoverede staldbygning med 6 flotte værelser.  

I kan læse mere om de forskellige overnatningsmuligheder samt finde priser på sebberkloster.dk. 



Mad 

Vi samarbejder med flere dygtige kokke, som vi gerne anbefaler. I er dog altid frit stillet til at 

medbringe egen kok eller til selv at stå for madlavningen. 

 

Vin  

Det er muligt selv at medbringe vin og øvrige drikkevarer uden ekstra omkostninger.  

Vi tilbyder salg af mange forskellige slags vine. Er I interesseret i køb af vin, så spørg efter vores 

vinkort. Vi hjælper gerne med at anbefale de vine, der passer til jeres menu. Vi sørger naturligvis 

for at bestille vinene hjem, og der betales kun for åbnede flasker. 

 

Nøgle 

Udlevering af nøgle aftales med Lotte Kirketerp-Møller (tlf. 24 79 70 37 eller mail: 

lotte@sebberkloster.dk) 

 

Affald 

Der står sorte containere til højre for Hovedbygningen. 

 

Wi-Fi 

I køkkenet findes en planche med netværk og password. 

 

Grill 

På terrassen findes kuglegrill til fri afbenyttelse. 

 

Køle-fryseskabe 

Har I brug for ekstra plads til opbevaring af mad- og drikkevarer, er der ekstra køle- og fryseskab i 

kælderen. 

 

Børneudstyr 

Der er to højstole og to weekendsenge. Har I brug for dette, så giv os besked, og vi sørger for, at 

det er fundet frem. 

 

Har I spørgsmål eller andre ting, I gerne vil vide om jeres ophold, er I altid velkomne til at kontakte 

os. 

 

 

 


