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26. marts 2013 

Midtjyske ledere skal lære 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. Onsdag den 17. april klokken 13 står lokalafdelingerne 

Lederne Midt-Nord og Lederne Midt-Vest bag konferencen, som afholdes i 

Messecenter Herning. 

På konferencen kan man møde Christina Hembo, der er urdesigner og indehaver 

af Christina Watches London. Hun vil fortælle, hvad det kræver at starte op som 

selvstændig, og hvordan man sikrer, at de ansatte deler det engagement og den 

passion, som man selv besidder. Christina Hembo vil desuden inddrage 

deltagerne i, hvordan man kan få kreativiteten til at blomstre i et positivt 

arbejdsklima, hvor der grines meget og er højt til loftet. 

På programmet står også Shahram Khorami, der er leder af Herning 

Kommunale Tandpleje, som i 2012 blev kåret som Danmarks 4. bedste 

arbejdsplads. Med afsæt i egne erfaringer vil han fortælle, hvordan man 

oparbejder tillid, stolthed og fællesskab i en organisation. 

Endelig kan man opleve journalist og entertainer Karen Marie Lillelund. Hun 

mener, at arbejdet med at få mere humor ind i arbejdslivet starter med éns egen 

adfærd og vil derfor give deltagerne praktiske råd til at anvende humoren som et 

ledelsesværktøj og få mere sjov i hverdagen. 

Afdelingsformand for Lederne Midt-Nord Aage Mørch Sørensen ser især frem 

til at høre, hvad Karen Marie Lillelund kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg er sikker på, at hun med sin meget levende og humoristiske fortællermåde 

vil inspirere deltagerne og give gode råd til, hvordan man får en gladere 

hverdag. Humor er en meget vigtig del af livet, og jeg kan ikke se, hvordan man 

kan komme igennem hverdagen uden at have et smil på læben, siger Aage 

Mørch Sørensen. 

Konferencen i Messecenter Herning 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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