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28. februar 2013 

Jarl Friis-Mikkelsen lærer sydøstjyske ledere at skabe 

arbejdsglæde  

 

Hvordan kan man som leder gøre det sjovere at gå på arbejde, så både ledere 

og medarbejdere performer bedre? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Smil – og verden smiler tilbage til dig”, som Lederne arrangerer i løbet af 

foråret rundt om i landet. Torsdag den 21. marts klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Sydøstjylland bag konferencen, som afholdes på 

Munkebjerg Hotel i Vejle. 

På konferencen kan man opleve Jarl Friis-Mikkelsen, der har mange år på 

bagen som tv-vært og skuespiller. Med afsæt i egne erfaringer som 

professionel underholder og leder vil han give sit bud på, hvordan man kan 

bruge humor som et effektivt redskab til at afværge mindre konflikter og 

skabe flere smil i hverdagen.  

Man kan også møde Christina Horan og Marianne Gylling, administrerende 

direktør og HR-direktør i farmaceutvirksomheden AbbVie. De to ildsjæle 

arbejder målrettet for at skabe Danmarks mest attraktive arbejdsplads og vil 

fortælle, hvad de har gjort af tiltag for at øge de ansattes arbejdsglæde og 

hvilken effekt, det har haft. 

På programmet står også iværksætter Michelle Hviid, der er kvinden bag 

”Running Dinner”. Hun vil fortælle, hvad man kan opnå med den rette 

indstilling til livet og til hinanden og vil inspirere deltagerne til at få det 

sjovere – både privat og i arbejdslivet. 

Afdelingsformand for Lederne Sydøstjylland Bent Walter Jensen ser især 

frem til at høre, hvad Jarl Friis-Mikkelsen kan bidrage med på konferencen. 

- Han er en meget imødekommende og smilende person, og jeg tror, han vil 

kunne inspirere lederne til at have en positiv indgangsvinkel til ledelse. Det 

at lede med glæde og kunne give feedback og kritik i en positiv ånd er vitalt 

for ledere, fastslår Bent Walter Jensen. 

Konferencen på Munkebjerg Hotel 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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