
 

FREDDY MEYERSØS EGELIND

GRATIS AT DELTAGE
Kurset er for medarbejdere, der er an-
sat på en af overenskomsterne mellem BA 
og HK, NNF og 3F. Temaerne på dagene er 
medarbejdernes arbejdsglæde – det hand-
ler om holdning, indstilling og motivation.

Glade medarbejdere giver glade kunder.

Oplev to af Danmarks største foredrags-
holdere en hel dag og få mere arbejdsglæ-
de i din hverdag. Det koster ikke noget at 
deltage - og butikken får refunderet 1.200 
kr. pr. medarbejder, der deltager.

SE MERE PÅ 
WWW.KURSUSFORDIG.DK

EN AF DANMARKS FØRENDE 
KOMIKERE, ENTERTAINER OG
FOREDRAGSHOLDER
Slip humoren løs – og brug den i hverdagen. Ud
over at få gang i lattermusklerne, så lærer du at
bruge humor som våben og værktøj, så det kan
blive anderledes sjovt og inspirerende at gå på
arbejde. Der er lagt i kakkelovnen til et forrygende
samvær med en farverig, tænksom, selvironisk
og klog kvinde med risiko for stof til eftertanke
samt spoleret dårligt humør!

GÅ GLADERE HJEM FRA 
ARBEJDE, END DA DU KOM
Et udsædvanligt foredrag serveret i forrygende
tempo med forløsende humor. Vær med til at
skabe arbejdsglæde, du også kan tage med
hjem. Slut med »surstråler«. Alle kan have en
dårlig dag, men ingen har ret til at berøve andre
arbejdsglæden.

JA TAK - jeg vil gerne deltage...

TILMELD DIG HOS 
DIN UDDELER

EN AF DANMARKS FØRENDE 

GLÆD DIG - DU BLIVER TOPMOTIVERET :-)
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7. sept. 2020 

Roskilde Kongrescenter

14. sept. 2020 

Severin Kursuscenter

21. sept. 2020 

Aalborg Kongres  

og Kulturcenter

Kurserne er fra kl 9.00-

16.00 og der er morgen-

mad fra kl. 8.30

Igen i år har vi sammensat et 

stærkt program, hvor der både 

er plads til gode grin, særlige 

fortællinger og det gode samar-

bejde.

Dagen vil være en blanding af 

foredrag, plads til refleksion og 

fordybelse samt deltagelse 

i workshops.

Målet er kort sagt at styrke 

DIN ARBEJDSGLÆDE i hverdagen 

for DIG og dine kolleger.

 ALLE er velkomne

TILMELD DIG NU - SNAK MED DIN UDDELER!

SELVSTÆNDIGE
BRUGSERS

LANDSKLUB

ARBEJDSGLÆDE

Tak for en  
dag ud over det 

sædvanlige
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FÅ MERE INFORMATION 
PÅ FACEBOOKGRUPPEN ARBEJDSGLÆDE 

- WWW.KURSUSFORDIG.DK


