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19. marts 2013 

Hospitalsklovn lærer nordjyske 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 9. april klokken 13 står lokalafdelingen af 

Lederne i Himmerland bag konferencen, som afholdes i Aalborg Kongres & 

Kultur Center. 

På konferencen kan man møde stand-up komiker og klummeskribent Sebastian 

Dorset. Han vil komme med eksempler på, hvordan humor kan hjælpe i 

hverdagen, hvornår den er malplaceret, og hvordan man kan glatte ud, hvis man 

har været for sjov. 

Man kan også opleve hospitalsklovnen Tut – alias Gitte Brønager Jørgensen, der 

vil fortælle om sin hverdag som hospitalsklovn og hvor lidt, der efter hendes 

mening skal til for at sprede gejst og godt humør. 

På programmet står også Knud Herbert Sørensen. Han har som selvstændig 

konsulent stået i spidsen for Middelfart Sparekasse, der netop er blevet kåret 

som en af landets bedste arbejdspladser for 11. år i træk, og vil med afsæt i sin 

store erfaring med organisationsudvikling give deltagerne et indblik i, hvordan 

man sikrer, at arbejdsglæden er i top. 

Afdelingsformand for Lederne Himmerland Steen Knørr ser især frem til at 

høre, hvad hospitalsklovnen Tut, der til daglig har sin gang på Aalborg Sygehus, 

kan bidrage med på konferencen. 

- Vi har alle sammen brug for glæde i arbejdslivet, og jeg er sikker på, at Tut 

gennem sit livsbekræftende hverv vil kunne give deltagerne redskaber til at 

huske på de gode historier og tænke knap så meget på de negative. Jeg er meget 

vel klar over, at vi ikke alle sammen kan rende rundt med en rød næse på jobbet, 

men Tut vil utvivlsomt kunne røre deltagerne personligt og inspirere til at huske 

glæden ved at arbejde, fastslår 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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