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10. september 

Kendt skuespiller lærer nordsjællandske ledere at passe på 

sig selv 

 

Hvordan kan man som leder skabe god balance mellem arbejde og privat-

liv og blive bedre til at passe på sig selv? Det er spørgsmålet på konfe-

rencerækken ”Leder – pas på dig selv”, som Lederne arrangerer i løbet af 

efteråret rundt om i landet med premiere torsdag den 27. september. Lo-

kalafdelingen Lederne Nordsjælland står bag konferencen, som afholdes i 

Nordsjællands KonferenceCenter i Allerød. 

 

På konferencen kan man møde skuespiller, instruktør og foredragsholder 

Jens Arentzen, der blandt andet er kendt for sin rolle som Ulrik Varnæs i 

tv-serien Matador. Arentzen vil fortælle om vigtigheden af at have balan-

ce i livet og om, hvordan man genfinder balancen, hvis man er ved at mi-

ste den.  

 

På programmet står også administrerende direktør i Toms-gruppen Jesper 

Møller og Ditte Vigsø, som er administrerende direktør i Great Place to 

Work.  

 

Afdelingsformand for Lederne Nordsjælland Jan Lau Jensen ser især 

frem til at høre, hvad Jens Arentzen kan bidrage med på konferencen. 

 

- Hvor vi andre kan nøjes med at stille os op foran vores medarbejdere 

måske én eller to gange om måneden, skal en teaterskuespiller være på 

og give lidt af sig selv hver aften – til et nyt publikum. I den branche må 

det virkelig kræve disciplin at kunne finde balancen mellem arbejds- og 

privatliv, siger Jan Lau Jensen. 

 

Han understreger, at tidspunktet for konferencen er helt bevidst. 

 

- For at sætte endnu mere fokus på work-life balance har vi valgt at be-

gynde klokken 9 om morgenen – i stedet for om eftermiddagen, som det 

P R E S S E M E D D E L E L S E 



                                                             

 

Yderligere oplysninger: 

Jan Lau Jensen 

Afdelingsformand 

Lederne Nordsjælland 

Tlf 2177 9610 

E-mail jan.lau.jensen@lederne.dk 

  

Stine Rømer Kania og Laura Vestergaard Kelstrup 

Pressemedarbejdere 

Lederne 

Tlf 3283 3436 

E-mail srk@lederne.dk / lvk@lederne.dk 

 

10. september 

før har været tilfældet. På den måde vil vi undgå, at deltagerne bliver for-

hindret af for eksempel børneafhentning eller indkøb, siger Jan Lau Jen-

sen. 

 

Konferencen i Nordsjællands KonferenceCenter er rettet mod ledere på 

alle niveauer, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er 

velkomne. Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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