
  

 

 

 

 

TAK FOR SIDST 
  FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 15. JUNI 2018 

 

Det sidste netværksmøde på denne side af 

sommerferien gav i dén grad stof til eftertanke og 

lærte os nogle nye begreber: Tillært hjælpeløshed, 

positive emotioner og dét at komme i flow. 

Det blev et brag af en sæsonafslutning for vores 

fælles netværk – mest af alt fordi Pia Torreck holdt et 

meget inspirerende foredrag om, hvordan et ”vinder-

mindset” ikke er et mindset, der er fokuseret på målet 

alene, men derimod et mindset, der har fokus på 

processen frem for målet. 

Morgenes præsentationsrunde afslørede, at langt fra 

alle når at holde sommerferie, fordi der simpelthen er 

for travlt rigtig mange steder – det går bare godt for 

tiden! 

Da Pias foredrag gik i gang, stod det hurtigt klart, at 

hendes budskab var noget, alle kunne tage og bruge 

direkte. Hun talte bl.a. om, hvilke faktorer, der styrker 

den indre motivation hos medarbejdere, og hvilke 

faktorer, der kan bruges som ydre motivation. Idéen 

om ”belønning og straf” blev taget under kærlig 

behandling og blev sat i perspektiv til kunsten at 

skabe indre motivation ved at få medarbejdere til at 

identificere sig med det, de laver. 

  

På den måde vil man, som leder, kunne skabe en 

kultur, hvori medarbejderne i højere grad gør en 

indsats af lyst og ikke af pligt. 

Efter mødet blev der ønsket rigtig god sommer til 

alle, men da der var flere, der havde ekstra svært 

ved at frigøre sig fra gruppediskussionerne, blev 

over halvdelen af de fremmødte deltagere 

hængende og sludrede videre med både Pia og 

hinanden – det er en fornøjelse at opleve den 

stemning, der efterhånden er blevet skabt på vores 

netværksmøder. 

Næste møde er 24. august i golfklubben, hvor vi 

sætter fokus på fremtiden med flere – og meget 

forskellige – generationer på arbejdspladsen. 

 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE! ☺ 

Dorthe & Betina Ingerslev,  

Frederikssund Erhvervsnetværk 
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