
Få inspiration til en sjov og sund arbejdsplads  
 
Trivsel, fælleskab og bevægelse er grundlag for et godt arbejdsmiljø og stærk kultur i virksomheden.  
Hvad gør du for at bidrage til at dine medarbejdere og kolleager trives på arbejdspladsen? 
Har dine medarbejdere mulighed for fysisk udfoldelse i løbet af arbejdsdagen? 
Hvordan bruger du virksomhedskulturen i din tiltrækning og branding af virksomheden? 
 
Nogle gange er det vigtigt at stoppe og op og stille sig selv og medarbejderne nogle spørgsmål. Det kan 
forbedre arbejdsmiljøet og trivsel i en ellers tidspresset og til tider hektisk arbejdsdag. Det skal nemlig være 
sjovt at gå på arbejde, også selvom vi har travlt.  
 
Deltag i Aabenraa Erhvervsforenings fyraftensmøde og få;  

 Viden og inspiration til at tage socialt ansvar for dine medarbejdere, især med fokus på trivsel og 
bevægelse  

 Ideer til at styrke arbejdsmiljøet på den sjove måde.  

 Redskaber til bevægelse og motion i løbet af og efter arbejdsdagen 

 Kendskab til hvordan trivsel som en del af kulturen kan være god branding og tiltrække nye 
medarbejdere.  

 
Aftenen vil bestå af 2 forskellige oplæg fra henholdsvis 
Signe Juler Bøgesvang – Projektleder og bevægelseskonsulent, Bevæg dig for livet - Aabenraa Kommune 
Ann Cathrine Lebech Hoe, Seniorkonsulent, Cabi – bedre arbejde til flere.  
 
Dertil bliver der rig mulighed for drøftelse og netværk. 
 
I tiden efter fyraftensmødet vil I som deltagere få mulighed for at gå mere i dybden indenfor temaerne 
trivsel, bevægelse, godt arbejdsmiljø mv. idet både Signe og Ann Cathrine tilbyder gratis besøg hos jer med 
fokus på netop jeres behov, hvad end det er facilitering af netværksgrupper, undervisning indenfor 
temaerne, eller måske starthjælp til initiativer i personalegruppen.   
 
Kom til fyraftensmøde og deltag i drøftelse og videndeling med de andre lokale virksomheder.  
 
Fakta om oplægsholdere: 

 
Signe Juler Bøgesvang 
Projektleder for Bevæg dig for livet, senior i Aabenraa kommune. I samarbejde mellem 
idrætsorganisationerne DGI og DIF, arbejder jeg for at skabe og understøtte aktive og 
sociale fællesskaber for borgerne. I arbejdet med Kommunens virksomheder, er målet 
at øge trivslen blandt medarbejderne ved at i gangsætte fysisk aktive fællesskaber i, 
eller i forlængelse af, arbejdstiden.  Læs mere på: https://www.aabenraa.dk/vores-
kommune/fritid/bevaeg-dig-for-livet-senior/  
 
Ann Cathrine Lebech Hoe  
Seniorkonsulent hos Cabi (under beskæftigelsesministeriet). Udvikler og faciliterer 
netværksarrangementer om socialt ansvar i virksomheder. Temaerne indenfor socialt 
ansvar spænder bredt. Det kan være fokus på arbejdsmiljø, trivsel fremfor stress, 
mental sundhed, generationsledelse, seniorer på arbejdsmarkedet, rekruttering og 
fastholdelse.   
Læs mere om Cabi: www.cabiweb.dk  
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