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Henrik Krogh  
 

Kernetrivsel - foredrag om langtidsholdbar arbejdsglæde. (Tirsdag den 7. juni kl. 15.00) 
 

Hvad skal der til for at passe godt på dig under og efter en krævende tid? Det spørgsmål får du svar på i Henriks Kroghs nye 

lærerige og underholdende foredrag om vejen til langtidsholdbar arbejdsglæde. Få enkle værktøjer til at bruge den viden i 

praksis både på jobbet, og når du har fri.  For når din kernetrivsel er høj, så kan hele verden bare komme an. Men når den er lav, 

bliver du kamptræt, og så kan hele verden vælte bare ved at få en gummiand i panden. 

Læs mere om Henrik Krogh her: www.henrikkrogh.dk  

 
 
 

 
 

Anders Bjørk Nielsen  
 

Få en god arbejdsdag – et foredrag, der vil glæde dig og dine kolleger. (Onsdag den 8. juni kl. 9.00) 

Ord som arbejdsglæde, sygefravær, motivation, kommunikation og forandring er flittigt brugte, når vi ser på medarbejderes trivsel på 
danske arbejdspladser. Særdeles vigtige fokusområder – ikke mindst, når vi tør dykke ned i emnerne og udforske, hvordan vi hver 
især kan bidrage positivt til at sætte handling bag ordene. 
I dette foredrag giver Anders Bjørk konkrete idéer til, hvad vi som medarbejdere kan gøre for at få flere gode arbejdsdage i 
kalenderen. Hvad afgør, at vi får en rigtig god arbejdsdag – ikke bare os selv men også vores kolleger? 
 
 

http://www.henrikkrogh.dk/


Anders Bjørk udfordrer dette paradoks. Han udfordrer sine deltagere til at møde hverdagen med nye øjne. Han viser, hvordan vi 
ændrer de historier, vi fortæller os selv – og hvordan vi har mulighed for at skabe en arbejdsdag, hvor vi føler os beriget fremfor 
drænet. 
Læs mere om Anders Bjørk Nielsen her: www.andersbjork.dk  

 

 

 

  

Helen Eriksen 

Følgeskab, sammenhæng og mere mening. (Torsdag den 9. juni kl. 9.15) 

Tænk, hvis man kunne gå et sted hen og i praksis få inspirerende og opløftende indsigt i, hvad man i det daglige arbejdsliv kan gøre 
for, at medarbejderne i organisationen ikke bare fungerer, men faktisk får en øget livskvalitet og et velfungerende arbejdsmiljø. Et 
arbejdsmiljø, hvor der vedvarende, i fællesskab og med gejst skabes social, miljømæssig og økonomisk mérværdi. Hvor ledere og 
medarbejdere giver hinanden excellent opbyggende følgeskab og skaber meningsgivende sammenhæng.  
 
Med fra foredraget får deltagerne fornyet energi og masser af inspiration, der viser mulighederne for i praksis at overføre naturens 
og kroppens enorme styrker udi samarbejde, kommunikation, følgeskab, motivation, innovation til deltagerne selv og deres 
organisation. 
Læs mere om Helen Eriksen her: www.heleneriksen.com 
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