
Hold møde eller konference hos os i det socialinnovative hus, INSP, og bliv en del af huset 
og fællesskabets daglige liv. Det gamle andelsslagteri i Roskilde rummer i dag en række so-
cialøkonomiske virksomheder, netværk og aktiviteter, som I kan lade jer integrere i for en dag. 
Husets køkken serverer inspirerende forplejning af høj kvalitet, og de rå gamle rum indgyder 
kreativ og inspirerende arbejdsro og en finurlig følelse af at være ”hjemme”.

MØDER OG KONFERENCER

• 7 timer kl. 9.00-16.00. Min. 6 pers.
• Kaffe/te hele dagen
• Morgenbolle m. smør, ost og  

marmelade
• Frokost serveret til fællesspisning 

kl. 12.00 i Folkerummet med 1 stk. 
Søbogaard vand 

• Eftermiddagsgrønt/frugt eller kage

• Formiddag eller eftermiddag 
• Min. 6 pers.
• Kaffe/te
• Morgenbolle m. smør, ost og marme-

lade (formiddag). 
• Eftermiddagskage (eftermiddag)
• Frokost serveret til fællesspisning 

kl. 12.00 i Folkerummet med 1 stk. 
Søbogaardvand 

• Kl. 9.00-21.00. Min. 25 pers. v. 
aftenservering af middag

• Kaffe/te hele dagen
• Morgenbolle m. smør, ost og 

marmelade
• Frokost serveret til fællesspisning 

kl. 12.00 i Folkerummet med 1 
stk. Søbogaardvand 

• Eftermiddagsgrønt/frugt eller 
kage.

• Middagsservering med 1 stk.  
valgfri drikkevare, øl, vin, vand.

DAGSMØDE

Pris: 550,- kr. pr. person
Pris med frokost: 375,- kr. pr. person 
Pris uden frokost: 275,- kr. pr. person

Pris: 900,- kr. pr. person 
Pris med 3-retters luksusmiddag: 
1500,- kr. pr. person

HALVDAGSMØDE HELDAGSMØDE

Vi har rum, der er passende til det lille nære møde op til 15 personer, den større 
inspirationsdag for grupper op til 35 personer og til store konferencer op til 80 
personer. Ved større konferencer er det også muligt at få opsat en scene med 
alt nødvendigt teknisk udstyr til både tale og live musik. I kan finde gratis WiFi 
i hele huset.

Teknisk udstyr omfatter: Projektor af høj kvalitet i alle møderum med adgang fra comput-
er med HDMI eller Tunderbolt (MAC), Stort lærred, der kan tilpasses lokalets størrelse og 
trådløs mikrofon.

FACILITETER

Køgevej 4 - 7, 4000 Roskildemail: booking@insp.dk, tlf.: 51154677



INSP er en anderledes ramme for møder og konferencer end 
de fleste andre steder. Huset er et åbent borgerdrevet initiativ, 
som hver dag bliver til i kraft af mennesker og de aktiviteter, som 
opstår i huset. Som møde- eller konferencedeltager er man derfor 
både med til at skabe det konkrete liv i huset den pågældende 
dag, hvilket er jeres kontekst for mødefaciliteringen. INSP er en 
socialøkonomisk virksomhed, der blandt andet lever af at facilitere 
mødeforplejning i huset. Hvis I holder et møde hos os, er I samti-
dig med til at støtte INSP’s formål med at være et socialinnovativt 
samlingspunkt i Roskilde.

Mødeforplejningen bliver lavet i det gamle kantinekøkken, som er småt og gammelt men efterhånden opgraderet med nyt lækkert 
grej. Køkkenet er velintegreret i huset og spiller en central rolle i de mange ting, der sker. Maden, vi laver, er inspireret af hverdagsmad 
fra fjerne lande krydset med gamle traditioner for madlavning, vores nordiske nære grøntsager, madkultur og med et særligt fokus på 
surdejsbrød. Det bliver til en slags nordisk verdensmad – fuld af smag, farver og vitalitet. Vi har en åben, kreativ og eksperimenterende 
tilgang til madkultur, teknikker, trends, smag og sundhed. 

Vores filosofi er, at et måltid hos os både skal være inspirerende og velsmagende men også opløftende, nærende og give energi til det 
arbejde, som man er kommet for at lave. Fra vores valg af råvarer til tilberedning ønsker vi at fejre sammenhængen mellem dem, som 
producerer vores råvarer og jer, der spiser maden. Vi tilbereder mad fra bunden for en bedre smag, næring og større glæde end 
måltider som er helt eller delvist prefabrikerede. Derfor tager vi afsæt i økologiske råvarer, fortrinsvis danske i sæson, og vi samarbejder 
med lokalproducenter i og omkring Roskilde.

INSP - EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

KØKKENET OG MADEN

Køgevej 4 - 7, 4000 Roskildemail: booking@insp.dk, tlf.: 51154677


