
HK SYDJYLLAND 
UGE 43 I DIN 
KOMMUNE 



TO FANTASTISKE 
BYGGERIER
 
Vær forberedt på at blive imponeret, hvis 
du deltager i to besøg på virksomheder, 
hvor lokalerne er helt, helt anderledes.

20. oktober 17.00-20.00:
Besøg hos VUC Syd i Haderslev, arbejds-
plads/uddannelsessted med gennem-
sigtige lokaler og et fantastisk miljø.
22. oktober 17.00-20.00:
Besøg hos SE i Esbjerg, en arkitektonisk 
perle med banebrydende energiprofil.

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØET

 I HK Sydjylland står uge 43 i det psykiske arbejdsmiljøs tegn.
Uge 43 er europæisk arbejdsmiljøuge, og det markerer vi med lokale 
arbejdsmiljø-arrangementer. 
 
Dårligt psykisk arbejdsmiljø er ifølge Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
skyld i mere end halvdelen af alle sygedage i Europa, og agenturet ser 
stress som et af de største helbredsproblemer i forbindelse med arbejde.
 
Her på siderne kan du se nogle af vores arrangementer i uge 43. Læs mere 
om HK’s fokus på arbejdsmiljø på www.hk.dk/sydjylland - her kan du også 
tilmelde dig og se flere arrangementer.

HK Sydjylland har to andre tilbud på hylden, også når det ikke er 
arbejdsmiljøuge:

I vores cafe for sygemeldte kan du få svar på dine spørgsmål samt netværk, 
støtte og kontakt til andre sygdomsramte.
Og hos HK Sydjyllands Jobtrivsel-linje kan du få gode råd og vejledning om 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Onsdag 9-11 på telefon 3364 3680 
eller mail: syd_jobtrivsel@hk.dk  



DIN KROP SLADRER
19. og 22. oktober 19-
21.30 i Kolding og Rødekro: 
Sundhedskatalysator Louise 
Hallundbæk fortæller om 
organismens stress-niveau, 
og hvordan vi kommer ovenpå i 
vores liv.

MOD- ELLER MEDSPILLER?
19. oktober 19-21 i Sønderborg: 
Rune Strøm giver konkrete 
redskaber til at håndtere 
hverdagens kommunikation og 
konflikter i personalegruppen. 
Der bliver også mulighed for at 
grine…

MEDITÉR DIN STRESS VÆK
20. oktober 18.30-21.30 i Løgumkloster: Massør 
og samtaleterapeut Anita Jacobsen guider 
os igennem en aften, hvor du vil høre om 
forskellige stress-niveauer, lige fra hverdags-
stress til mere omfattende stress. Kroppen 
taler til os, og hvordan bliver vi bedre til at lytte? 

KIG IND HOS JYSK I ULDUM
21. oktober 15.30-17.30 i Uldum: Besøg på 
en af de mest markante HK-arbejdspladser i 
Sydjylland. På Jysks kæmpelager hører vi om 
at være first movers inden for udvikling af det 
fysiske arbejdsmiljø. Og vi ser de tre højlagre, 
der er opført i 40 meters højde, hver med et 
areal på 7.800 kvadratmeter.



HK SYDJYLLAND - SAMMEN ER DU STÆRKERE 

SE FLERE 
FORDELE 
PÅ HK.DK 

SOM MEDLEM AF HK FÅR DU OGSÅ
 / Et stort udvalg af gratis kurser, der klæder dig på til fremtiden – til en værdi på 

mange tusinde kroner.
 / Sparring om lønforhandling, der kan hjælpe dig til at få mere i lønposen. 
 / Kontante rabatter på alt fra biografture til ferieophold.
 / Mulighed for at tegne særligt billige forsikringer igennem Alka.
 / Adgang til forbrugsforeningen, der skaffer dig bonus på dine daglige indkøb.

HK Sydjylland: syd@hk.dk - 7011 4545
Jupitervej 1, 6000 Kolding
Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg
Brunde Øst 16, 6230 Rødekro

VIL DU VIDE MERE OM 
HK SYDJYLLAND?
Tjek www.hk.dk/sydjylland eller facebook.com/hksydjylland


