
Tilmelding 
Send en personlig mail til 
052@dlf.org senest fredag 7.12.18 
Her skal du oplyse:  
 
- navn og adresse 
- ansættelsessted  
- særlige forhold vedr. spisning 
- deltagelse i frokost lørdag 
- deltagelse i fælles transport  
 
Transport 
Afgang fra Jernbanevej 6, Holbæk.  
 

Særlige hensyn 
Er du vegetar, diabetiker eller andet, så oplys 
venligst dette v. tilmeldingen.  
 

Kommer jeg så med? 
Vi vil bekræfte, (på den mail du har tilmeldt 
dig), at vi har modtaget din mail i løbet af 2-3 
arbejdsdage.  Endeligt svar får du på mail 
mandag den 10.12.18 om eftermiddagen.  
Er der ikke plads  vil du blive tilbudt at kom-
me på en venteliste.  

 
Indkvartering 
Der er plads til 60 medlemmer på kurset. Alle 
kan få eget værelse, men er der én man sær-
ligt gerne vil dele værelse med, kan det lade 
sig gøre.  

 
Hvad koster det? 
Mad, indkvartering og fælles transport er 
gratis. Kredsen byder på drikkevarer til ma-
den fredag. Andre drikkevarer købes på ste-
det og afregnes med receptionen inden af-
rejse. 
 
Vigtigt: 
Husk at give besked, ved tilmelding, om du 
bliver til frokost lørdag! 

Lørdag den 29. januar 
08:00  Morgenmad 
09:15  René Oehlenschlæger  
           (Kaffepause) 
11:00  Nyt fra Kredsen  
12:00  Frokost (husk tilmelding 13:00  
13:00  Afgang med bussen 
14:00  Ankomst Holbæk, Jernbanevej 6 

Fredag den 25. januar  
15:30 Afgang fra Holbæk med bus,  
 Jernbanevej 6 (Borgerservice) 
16:30 Velkomst, kaffe og kage   
16:45 Rune Strøm 
(Praktiske oplysninger/ indtjekning) 
19:00 Middag m. tre-retters menu  
 Hyggeligt samvær  

Program  

MEDLEMSKURSUS 2019 
Fredag 25.januar – lørdag den 26. januar 

Bautahøj   Hotel– og Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris 

Kære medlemmer 

Endnu engang tilbyder vi aktive medlemmer af Holbæk Lærer-

kreds at komme på medlemskursus. Vi har sammensat et pro-

gram, vi håber vil falde i jeres smag.  

 

Rune Strøm | Så tal dog pænt for helvede!  

Kurset starter fredag eftermiddag med et foredrag med Rune 

Strøm.  

René Oehlenschlæger |  Kom i godt humør - med vilje  

Lørdag formiddag lægger vi ud med et foredrag med Rene 

Oehlenschlæger. Inden frokosten vil Hans Junker orientere 

om sidste nyt fra Kredsen.  

Læs mere om de to foredrag på næste side.  

Jonas Meilvang Kofoed | God musik og danseglæde 

På Bautahøj er der flere muligheder for at finde et hyggeligt 

sted alt efter om man er til samtale eller dans og musik. Vi 

gentager succesen fra de sidste år, og har engageret Jonas til 

at spille for os efter middagen.  

Vel mødt!                                                                                                   

Kredsstyrelsen, Holbæk Lærerkreds 
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Rune Strøm                                                               

Så tal dog pænt 

for helvede!  

Kurset starter fredag 

eftermiddag med et fo-

redrag med Rune Strøm.  

Foredraget tager udgangs-

punkt i Rune Strøms bog 

”Så tal dog pænt for helve-

de” fra 2013. Her tager han udgangspunkt i sin uddannelse 

som pædagog fra socialpædagogisk seminarium og hans 

efterfølgende arbejde som leder, mediator, tillidsmand og 

AKT-vejleder. 

Rune Strøm giver sig 110% og rammer selv de bagerste 

rækker i salen. Med sine erfaringer og fortællinger får han 

typisk sit publikum hele følelsesregisteret igennem, og det 

er ikke uvant både at have grædt, og grint efter et foredrag 

med en af Danmarks bedste foredragsholdere. Det er un-

derholdende, samtidig med at tilhørerne lærer en masse, 

både om dem selv, deres kollegaer og deres omgangs-

kreds. 

Rune Strøms foredrag anvender personlige historier og 

eksempler, som vi alle kan genkende fra vores egen hver-

dag. Til stor fornøjelse blandt deltagerne, er han ikke bleg 

for at udstille sine egne mangler og fejltrin i bestræbelser-

ne på at skabe forståelse og motivation hos sine deltagere. 

René Oehlenschlæger                                             

Kom i godt humør - 

med vilje  

Lørdag formiddag lægger 

vi ud med et foredrag 

med Rene Oehlenschlæ-

ger.  

Trivsel, overskud og arbejds-

glæde er essentielt på en 

arbejdsplads. René Oehlenschlæger formidler den nyeste 

forskning i positiv psykologi på jobbet, så du som deltager 

er med fra start til slut.  Han kommer omkring arbejdsglæ-

de, trivsel, kommunikation og performance. Alt det du skal 

vide for at trives på dit arbejde. 

Som deltager kommer du til at sætte dig selv i spil i øvelser 

sammen med kollegaerne. Du skal prøve det og mærke det 

for at kunne få glæde af det i din arbejdsdag, forklarer Re-

né Oehlenschlæger, der lover, at man udover gode grin 

også får gode værktøjer med hjem til hverdagen: den nye-

ste viden om positiv psykologi, metoder til at opnå større 

arbejdsglæde, trivsel og bedre resultater og indsigt i, hvor-

dan du bedst skaber udvikling for dig selv og andre. 

René Oehlenschlægers evalueringer bærer præg af, at han 

er en foredragsholder der er i øjenhøjde, nærværende, 

inspirerende og særdeles humorfyldt. Med René griner 

man, samtidigt med at man får tilført viden og redskaber 

til brug i dagligdagen. 

Besked om du er optaget på kurset, endeligt program                                              
og deltagerliste udsendes på mail den 12. december. 


