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18. marts 2014 

Håndboldspiller lærer nordjyske ledere om stress 

Hvordan kan man som leder håndtere og opdage stress både hos sig selv og hos 

medarbejderne? Det er emnet på konferencerækken ”Pas på - stress forude”, 

som Lederne arrangerer i løbet af foråret. Tirsdag den 8. april klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Himmerland bag konferencen, som afholdes i Aalborg 

Kongres & Kultur Center. Her kan man blandt andre møde den tidligere 

håndboldspiller Lars Christiansen, der vil fortælle om sine personlige erfaringer 

i et miljø med høje forventninger. 

Lars Christiansen vil på konferencen fortælle, hvordan han i situationer, hvor 

beslutninger skulle tages på et splitsekund, har formået at være handlekraftig og 

bevaret troen på sig selv.  

Stressforsker Bo Netterstrøm mener, at stress kan være positivt, hvis bare man 

lærer at spotte faresignalerne, inden den negative stress tager over. Han vil på 

konferencen også give råd til, hvordan man tackler stresssymptomer.  

Merete Lindholmer, som er indehaver af Center for trivsel, vil desuden fortælle 

lederne om, hvordan de kan bruge mindfulness som et redskab til at trives med 

travlhed, hvilket vil være til gavn for både arbejdsglæden og virksomhedens 

vækst.  

Afdelingsformand for Lederne Himmerland Steen Knørr vurderer, at de tre 

oplægsholdere udgør et stærkt hold, der vil komme langt omkring emnet stress.  

- Selv har jeg altid været skeptisk med hensyn til mindfulness som et redskab 

mod stress. Jeg har dog ændret mening, efter jeg hørte Merete Lindholmer 

fortælle om, hvordan det kan hjælpe til at bevare roen i de situationer, man ikke 

kan gøre noget ved. At sidde fast i en bilkø er et godt eksempel på en situation, 

hvor der ikke kommer noget godt ud af at blive stresset, siger Steen Knørr.  

Konferencen i Aalborg Kongres & Kultur Center 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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