
                                                      

Yderligere oplysninger: 

Henning Kokholm Brænder 

Afdelingsformand 

Lederne Nordsjælland 

Tlf  40760036 

E-Mail henning.braender@lederne.dk 

  

Patricia S. Laursen og Maja B. Hansen 

Pressemedarbejdere 

Lederne 

Tlf 3273 3443 / 3283 3436 

E-mail psl@lederne.dk / mbr@lederne.dk 

 

 

 

 

23. september 2013 

Skuespiller lærer nordsjællandske ledere om handlekraft 

 

Hvordan kan vision, vilje og handlekraft føre til succes for både individet, 

lederen og virksomheden? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Handlekraft og personlig succes”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret. 

Torsdag d. 10. oktober kl. 13 står lokalafdelingen Lederne Nordsjælland bag 

konferencen, som afholdes i Søhuset Hørsholm.  

Skuespiller, coach og sanger Lotte Arnsbjerg vil bruge visualisering og musik 

til at hjælpe lederne med at føle efter, om de træffer de rigtige beslutninger. 

Lotte Arnsbjerg vil forsøge at give deltagerne få konkrete værktøjer til 

kommunikationens kunst.  

Kåre Find Nielsen er tidligere viceadministrerende direktør i Baresso Coffee, og 

har arbejdet i service- og restaurationsbranchen i 25 år. Han vil give sit bud på, 

hvordan lederen kan sikre en kultur, hvor unge medarbejdere og ledere kan 

handle på egen hånd.  

Thomas Rathsack tager afsæt i sine personlige erfaringer fra jobbet som 

elitesoldat. Han vil forklare, hvad der sker med kroppen i pressede situationer, 

og desuden forsøge at inspirere lederne, så de kan finde modet til at træffe de 

svære beslutninger, der påvirker hele teamet.  

Afdelingsformand for Lederne Nordsjælland Henning Kokholm Brænder ser 

frem til alle tre foredrag. Han fremhæver især Lotte Arnsbjergs foredrag, der 

kan give en anden vinkel på ledelse, og Thomas Rathsacks spændende 

personlige fortælling. Han mener desuden, at Kåre Find Nielsens indlæg, der 

handler om, hvordan man leder unge mennesker og får dem til at blomstre, 

bliver interessant.  

- Lotte Arnsbjerg kan give enkle metoder til at optimere lederens personlige 

gennemslagskraft. Det handler om den personlige udvikling og hvordan man 

arbejder med sig selv, siger Henning Kokholm Brænder.  

Konferencen i Søhuset Hørsholm 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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