
 

odsforum.dk Sammen er vi stærkere august 2021 

   

 

PRESSEMEDDELELSE 

Til alle elev- og lærlingeansvarlige 

I Odsherred Erhvervsforum er vi særligt optagede af at medvirke til at sikre at vores virksomheder kan rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft – også i fremtiden. Vi har skabt elev- og lærlingenetværket hvor der er plads til alle. Derfor 
spørger vi jeres elever og lærlinge: 
 

Skal du også være året bedste elev eller lærling? Og vil du have en fantastisk læretid? 
 

Odsherred Erhvervsforum har inviteret Optimisten Henrik Mathiasen og Chefen for ArbejdsglædeMinisteriet John 
Harmsen til Odsherred. De er mestre i at skabe personlig succes og de vil inspirere elever og lærlinge i 
Nordvestsjælland til at få succes i deres læretid.  
 
Det foregår tirsdag den 31. august 2021 kl. 16.00 i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter.  
Det er gratis og eleverne får en sandwich at gå hjem på.  Tilmelding sker på Odsforum.dk/arrangementer 
 
OG Kære virksomheder, 
Det starter med at etablere nogle elev- og lærlingepladser. Det er virksomhederne rigtig gode til, endda så gode at 
der i nogle brancher mangler elever. Brancheorganisationerne er på hver deres måder også gode til at lave nogle 
stærke faglige elev- og lærlingeprogrammer. I nogle lærlinge- og elevforløb er der desuden indlagt en kort 
introduktion til at starte som iværksætter eller som selvstændig. Det er rigtig godt og værdiskabende. Men i vores 
optik er det slet ikke nok. 
Vi får i fremtiden brug for alle gode kræfter, hvorfor det er vigtigt at INTET går til spilde. Som Bjarne Reuter skrev i 

Gummi Tarzan, så er der altid noget vi er gode til. Desværre er der unge, der aldrig bliver motiveret til, eller har 

rollemodeller der kan vise dem vejen, så de bliver styrket i at stå ved sig selv og drømme stort.  

Vi, erhvervslivet, ser ind i en ny generation, som i højere grad ønsker at brande sig selv og blive en mærkbar del at 

virksomhedens succes, også på bundlinjen. Vi kan brug alle unge – de skal bare have af vide at vi mangler dem og de 

har potentiale der bare venter på at blive foldet ud.  

Til Elever og lærlinge, 
Vi spørger dig: Hvordan kan du tjene flere penge til dig selv og din virksomhed?  
Du kan gøre det ved at tage et valg. Et enkelt valg! 

• Et valg om at styrke dit personlige brand – hvem vil du (stå for at) være? 

• Når du kender dit brand, har styr på hvem du vil være, så hviler du i dig selv.  

• Det vil smitte af og sprede sig.  

• Dine kolleger kan lide dig, dine kunder kan lide dig og de kommer tilbage og vælger DIG! 

• Det vil gavne dig nu og i al fremtid – skal du med?  …….Og vil du have en fantastisk læretid? 
 

På dagen, vil du også møde Tanja Juul, Strongyou.dk. Hun har udviklet et helt unikt og ekstraordinært 
ungdomsforløb – StrongYoung.dk - hvor over skriften lyder:  
Unge der tør blive til voksne der gør! 
 

Vi ses den 31.8.21 kl. 16.00, i Vallekilde-Hørve Kultur & Idrætscenter til et brag af et foredrag! 
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Optimistisk & Glad – MED VILJE - Flere gode dage - privat og på jobbet 

Under overskriften Optimistisk og glad – med vilje, har Odsherred Erhvervsforum i samarbejde LOF 
Nordvestsjælland, inviteret to af Danmarks stærkeste og mest underholdende foredragsholdere Optimisten Henrik 
Mathiasen og Chefen for ArbejdsglædeMinisteriet John Harmsen til Odsherred. 

De vil give os nogle bud på, hvad optimisme og glæde kan gøre for os. Og det er ikke så lidt:  

• Optimisme er en attitude til livet 

• Hør hvad GLAD-modellen kan gøre for din mentale sundhed 

• Har du tænkt over dit personlige brand – både privat og professionelt? 

• Hvordan påvirker du jeres arbejdsglædekultur? 

• Hvad gør vi ved dem, der er ”sure for en sikkerheds skyld”? 
 
Fællesnævnerne på foredraget bliver humor, energi og entusiasme. Det skal nemlig være sjovt at lære nyt! 
Også dette arrangement foregår i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter  
Tirsdag den 31. august 2021 kl. 19. Tilmelding sker på Odsforum.dk/arrangementer 

Kontakt gerne Konsulent i Odsherred Erhvervsforum Anni Juul Jensen på anni@odsforum.dk eller på mobil 42735125 
for flere oplysninger.  
 
 Med venlig hilsen  
Odsherred Erhvervsforum  
www.odsforum.dk                                               
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