
Kreds Vejle inviterer til 

 

Temadag med professor Svend Brinkmann, samt Generalforsamling 
 

Torsdag d.19 marts kl. 9.30 – ca.15 inviterer kredsen sine medlemmer til temadag med 

professor Svend Brinkmann og generalforsamling. Generalforsamlingen afvikles lige 

efter frokosten, hvorefter temadagen genoptages. 

 

Svend vil holde oplæg på baggrund af sin meget omtalte bog fra efteråret: “Stå Fast – 

Et opgør med tidens udviklingstvang” og desuden trække andre emner ind fra sit 

arbejde og sin deltagelse i samfundsdebatten. 

 

Til inspiration følgende citat fra anmeldelse i Information: 

“Der er sket noget med os. Vi aner ikke længere, hvem vi er. Samtidig 
har vi aldrig været mere optagede af at finde svar på netop 
spørgsmålet: »Hvem er jeg?« Et paradoks, som får mange af os til at 
bruge en stor del af vores voksne liv på at lede efter svar gennem 
fænomener som coaching, mindfulness og storsælgende 
selvhjælpsbøger, der på forskellig vis forsøger at hjælpe os med at 
»mærke efter« og finde ud af, »hvad vi virkelig vil«. 
 
“Psykologiprofessor Svend Brinkmann har lavet en syvtrinsguide, der 
skal hjælpe det moderne menneske i en evig omskiftelig tilværelse. Den 
er et opgør med den selvhjælpsindustri, som har gjort os til usikre og 
selvoptagede børnevoksne 
Ifølge Svend Brinkmann er det vigtigt at diskutere, hvad der sker med 
os i et samfund, hvor tanken om evig udvikling og forbedring 
gennemsyrer enhver facet af livet. Arbejdsmarkedet efterspørger 
ansatte, der er »fleksible« og »omstillingsparate«, og det er en diskurs, 
som flyder over i privatlivet. Vi dyrker os selv og tanken om konstant 
optimering i så høj grad, at det ifølge Svend Brinkmann tåler 
sammenligning med en religion.” 
 

Dagsorden for Generalforsamlingen: 
a) valg af dirigent 

b) fastsættelse af forretningsorden 

c) beretning om kredsens virksomhed v/ formand Lisbeth Thuesen 

d) Godkendelse af regnskabet v/kasserer Louise Schwartz 

e) Fastsættelse af forslag til driftsbudget 

f) Valg af kredsstyrelse 

g) Eventuelt 

 
Kun kredsens medlemmer har stemmeret. Interesserede kandidater er  meget 
velkomne til at stille op. 
 
Punkter til evt. sendes til kredsens formand Lisbeth Thuesen på e-mail 
Lisbeth.thuesen@rsyd.dk senest d 5. Marts. 

mailto:Lisbeth.thuesen@rsyd.dk


Vi håber at se så mange som muligt. Da vi ikke har e-mail addresser på alle 
medlemmer, opfordre vi til at man gør sine kollegaer opmærksomme på 
arrangementet. Evt hæng invitationen op i kaffestuen eller lignende. 
 
Med venlig hilsen   
Kredsstyrelsen 
 

Praktiske oplysninger: 
Tid: Torsdag d. 19 marts kl. 10 – ca 15. Morgenmad fra kl. 9.30 
Generalforsamling I forlængelse af frokosten. 
Sted: Lille sal, “Bygningen”, “Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle. P-hus lige ved siden 
af med 2 timers gratis parkering. 
Pris: Egenbetaling 300 kr 
Tilmelding: Tilmeld til lisbeth.thuesen@rsyd.dk senest tirsdag d. 3 marts (af 
hensyn til forplejningen). Betaling ved overførsel, Lån & Spar Bank, konto nr. 
0400 – 401 26 12376 eller ved elektronisk fakturering. Kun individuelle 
tilmeldinger accepteres. Der vil være fuld forplejning hele dagen. 
Kursusbevis: Der vil blive udstedt kursusbevis   
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