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2. april 2013 

Hans Pilgaard lærer vestsjællandske 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. Tirsdag den 23. april klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Vestsjælland bag konferencen, som afholdes på 

Hotel Frederik d. II i Slagelse. 

På konferencen kan man møde journalist og tv-vært Hans Pilgaard. Han vil 

fortælle om sit forhold til humor og om, hvorfor den er så vigtig – både 

privat og på job. Humor kan anvendes som våben, som forsvar og som 

isbryder, og Hans Pilgaard giver gode råd til, hvordan man som leder bevidst 

kan bruge empati og humor til at skabe god energi. 

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

dating-konceptet ”Running Dinner”. Hun mener, at man som leder har et 

særligt ansvar for at skabe arbejdsglæde og gå foran med en positiv 

indstilling. Hun vil inspirere til at få det sjovere – både privat og i 

arbejdslivet. 

Afdelingsformand for Lederne Vestsjælland Villy Helmer Jørgensen ser især 

frem til at høre, hvad Hans Pilgaard kan bidrage med på konferencen. 

- Der er ingen tvivl om, at humor er en vigtig faktor, når man skal have en 

afdeling til at fungere godt sammen. Det kan altid betale sig at skabe god 

energi, men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, og derfor tror jeg, at 

man som leder kan lære meget af Hans Pilgaards gode råd og idéer, siger 

Villy Helmer Jørgensen. 

Konferencen på Hotel Frederik d. II i Slagelse 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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