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25. april 2013 

Chris MacDonald lærer ledere på Fyn at passe på sig selv 

 

Hvordan kan man som leder skabe god balance mellem arbejde og privatliv 

og blive bedre til at passe på sig selv? Det er spørgsmålet på 

konferencerækken ”Leder – pas på dig selv”, som Lederne arrangerer i løbet 

af foråret rundt om i landet. Onsdag den 22. maj klokken 13 står 

lokalafdelingen af Lederne på Fyn bag konferencen, som afholdes på Hotel 

Christiansminde i Svendborg. 

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 evnerne til at 

præstere. Han giver også deltagerne redskaber til, hvordan man kan få en 

sund livsstil samtidig med at kunne yde optimalt i sit job. 

På programmet står også "marcipankongen" Niels S. Søgaard, der er 

administrerende direktør i Odense Marcipan Gruppen. Han vil fortælle om, 

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

familie og sine fritidsinteresser og give gode råd til, hvordan ledere kan 

skabe de bedste rammer for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. 

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

begge kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg glæder mig til at få Chris MacDonalds tips til, hvordan man motiverer 

sig selv, både i forhold til sundhed og lederjobbet. Den personlige 

motivation er helt vital, når man er leder, men den kan nogle gange være 

svær at finde. Derfor bliver det også interessant at høre Niels Søgaards input 

til, hvordan man kan sikre en bæredygtig balance mellem arbejds- og 

familieliv, fastslår Karsten Kjærby. 

Han glæder sig over, at Lederne Fyn for første gang afholder en konference i 

Svendborg, da det kan medvirke til at udbrede kendskabet til Lederne Fyn 

uden for Odense. 

Konferencen på Hotel Christiansminde 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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