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Tirsdag 22. maj 2012 

Joan Ørting taler om arbejdsglæde i Hadsten 

 

Hun er kendt fra tv som sexologen, der ikke lægger fingre imellem, 

når hun taler om sex og samliv. Men når Joan Ørting torsdag den 7. 

juni klokken 15 holder foredrag i idræts- og kulturhuset Sløjfen i 

Hadsten, er dagsordnen en anden. Her vil Joan Ørting sætte fokus 

på, hvordan lederne på de lokale virksomheder kan blive bedre til at 

motivere, kommunikere og skabe arbejdsglæde. 

Det er lokalafdelingerne af Lederne i Kronjylland og Østjylland, som 

står bag arrangementet med Joan Ørting. Bestyrelsesmedlem i 

Lederne Kronjylland Michael Holbech-Blohm forventer en 

eftermiddag med stort udbytte. 

- Det er vigtigt engang imellem at få en skæv vinkel på dagligdagen 

som leder. Joan Ørting vil kunne bidrage med mange gode input fra 

sin verden til, hvordan vi som ledere kan motivere medarbejderne, 

blive endnu bedre til at kommunikere og skabe gejst og arbejdsglæde 

– og så ser jeg frem til at høre hendes bud på, hvordan man bliver 

verdens bedste kollega, siger Michael Holbech-Blohm. 

52-årige Joan Ørting er uddannet sexolog og kognitiv terapeut. Hun 

driver Danmarks største sexologuddannelse i København, har i 10 år 

været brevkasseredaktør på B.T. og Ekstra Bladet, har skrevet flere 

bøger om blandt andet parforhold og medvirket i en række tv-

programmer på TV2 og TV3. Hun er en flittig foredragsholder og blev 

i 2010 kåret som Danmarks bedste foredragsholder i kategorien 

”Lykke og livskvalitet”. 

Der er gratis adgang til arrangementet den 7. juni. Både ledere, der 

er medlemmer af Lederne, og ledere, som ikke er medlemmer, er 

velkomne. Tilmelding sker på Ledernes hjemmeside: 

http://www.lederne.dk/lho/Lederne+Kronjylland/Aktiviteter/motivatione

nergiarbejdsgleade.htm  
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