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24. oktober  2012 

Chris MacDonald lærer fynske ledere at passe på sig selv 

Hvordan skaber man som leder god balance mellem arbejde og privatliv 

og bliver bedre til at passe på sig selv? Det er spørgsmålet på konference-

rækken ”Leder – pas på dig selv”, som Lederne arrangerer i løbet af ef-

teråret rundt om i landet. Onsdag den 14. november står lokalafdelingen 

Lederne Fyn bag konferencen, som afholdes i Ledernes KonferenceCen-

ter i Odense. 

På konferencen kan man møde skribent og foredragsholder inden for 

sundhed og motion, Chris MacDonald, som vil fortælle om, hvordan 

mentalitet, gode kostvaner, motion og restitution påvirker ens evner til at 

præstere. Han giver også deltagerne redskaber og metoder til at få en 

sund livsstil samtidig med, at man præsterer i sit job. 

På programmet står også "marcipankongen" Niels S. Søgaard, admini-

strerende direktør i Odense Marcipan Gruppen, som vil fortælle om, 

hvordan han forener et krævende arbejdsliv med sit behov for at pleje sin 

familie og sine fritidsinteresser, og hvordan en leder kan skabe gode 

rammer for medarbejdernes trivsel. 

Afdelingsformand for Lederne Fyn Karsten Kjærby ser frem til at høre, 

hvad begge indlægsholdere kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg ser meget frem til at få nogle gode råd af Chris MacDonald til, 

hvordan man motiverer sig selv, både i forhold til sundhed og lederjob-

bet. Den personlige motivation er nødvendig for at være leder, men kan 

slås i stykker, hvis der ikke er sammenhæng mellem arbejds- og familie-

liv. I den forbindelse bliver det interessant at høre, hvordan Niels Sø-

gaard prioriterer familie og fritid samtidig med, at han klarer et krævende 

job som administrerende direktør, siger Karsten Kjærby. 

Konferencen i  Ledernes KonferenceCenter i Odense 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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