
KREDS FYN arrangerer fyraftensmøde 
 

6. april 2016 i Odense 
 

Netværksdannelse for psykologer 
- nå ud til dine fagfæller. 

v/ Per Pedersen fra Relationsfabrikken 
 

 
 
Kreds Fyn ønsker at skabe et bedre kendskab blandt psykologer på Fyn og arrangerer 
derfor fyraftensmøde om networking.  
 
Per vil på dette fyraftensmøde holde et oplæg omkring det at networke. ”Hvad 
kendetegner et netværk og hvordan bruger vi hinanden bedst muligt som psykologer?” Per 
vil tage afsæt i følgende punkter: 

 Hvorfor networking? 

 Do’s and dont’s i networking 

 Hvad vil vi med vores netværk 
 
Per vil tilføre os ny viden gennem teori og praktiske øvelser, som vil gøre os skarpere på, 
hvordan vi udvikler os som faggruppe. En af måderne er eksempelvist ved at gøre brug 
hinandens kernekompetencer. 
Aftenen vil være den første introduktion til netværksdannelse blandt psykologer på Fyn (og 
resten af landet?), med mulighed for opfølgende fyraftensmøder i forlængelse. 
 
Om Relationsfabrikken. 
Netværket drives af den tidligere professionelle fodboldspiller Per Pedersen, der fra sin 
plads som topangriber scorede mål for blandt andet OB, Blackburn Rovers og 
Landsholdet. 
Efter sin aktive karriere på banen har han beskæftiget sig med salg, marketing og 
netværksdannelse som ejer af Relationsfabrikken.  
Relationsfabrikken driver netværk for sportsklubber, erhvervsråd, banker og mange andre 
– med flere end 1000 medlemmer fordelt over hele landet. 
Målet med Relationsfabrikken er ganske enkelt at udvikle medlemmernes 
netværksfærdigheder og skabe stærke erhvervsrelationer, der skaber vækst for 
virksomhederne. 

Program:  

 16.30-17.00: velkomst og uformel netværk/snak 

 17.00-19.00: Oplæg/foredrag 

 19.00: Spisning for egen regning, Cafe Mauritz 
Skibhusvej 96, 5000 Odense C 



Tid og sted: Onsdag den 6. April 2016 kl 16.30-19.00 på Baumgartensvej 46, 5000 
Odense C. 

Deltagergebyr: Gratis for medlemmer af Kreds Fyn. Øvrige 400 kr. 

Tilmelding: Tilmeldingen er lige om hjørnet. Senest d. 1. April 2016. Tilmelding sker via 
mail til dp.kreds.fyn@gmail.com med oplysning om navn, medlemsnummer samt 
oplysning om, hvorvidt du ønsker at spise med, da vi vil forudbestille bord. Skriv ”Netværk” 
i emnefeltet på e-mailen. 

Arrangør: DP Kreds Fyn v/ Selvstændig psykolog Frans Boeriis 

 
 


