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VELKOMMEN TILBAGE FRA EN VARM OG SOLRIG SOMMER 

�  

Med mere end 70 sommerdage på landsplan er det vist kun 

vores egen skyld, hvis ikke næsen har fået sol og d-vitamin-

depoterne er blevet fyldt op. Vejrguderne har i den grad gi-

vet os al den sol og varme, som de snød os for sidste år.  

Det var derfor med ekstra store smil, at 2. halvdel af net-

værksmøderne 2018 blev skudt i gang, og temaet var denne 

gang 4 generationer på arbejdsmarkedet.  

Oplægget blev for en gang skyld ikke givet af en ekstern op-

lægsholder, men derimod af vores to facilitatorer, Dorthe og 

Betina. Hovedpointerne i gennemgangen af de fire forskel-

lige generationer blev gennemgået, og selv om Betina igen 

igen blev mindet om, at hun ikke vil komme til at arve så 

meget som en bøjet femøre, og at hun i øvrigt først skal på 

pension, når hun fylder 72, så blev der sat ord på, hvad det 

betyder for de forskellige generationer at være præget af en 

tid og en samfundsnorm, der er relativ forskellig fra hinan-

den.  

 

Dette gav nogle ret interessante diskussioner efterføl-

gende. Bl.a. blev det fremhævet, at ledelsesretten, som vi 

almindeligvis kender den, er under pres, men at vejen 

frem nok i højere og højere grad bliver at fokusere på re-

lationen til medarbejderne. Dette blev også underbygget 

af en kommentar om, at en individuel tilgang til medar-

bejderne nok var mere fornuftig end blot at se på 

unge/gamle som en stereotyp enhed – især fordi alder 

alene ikke siger særlig meget om et menneskes mentale 

indstilling. Netværkets medlemmer blev derfor hurtigt 

enige om, at det nok var mere retvisende at se på typer 

frem for alder. 

Alt i alt blev det et møde hvor ord som ”selvindsigt”, 

”selv-refleksion” og ”godt med nye vinkler på generation 

Y og Z (de helt unge)” blev sagt højt – og det er jo lige 

præcis dét, vores møder gerne skulle kunne bidrage til: At 

vi alle gør hinanden en lille smule klogere, hver gang.     

Vi glæder os derfor allerede til næste møde, der er den 

21. september, hvor Jes Asmussen fra Handelsbanken 

sætter spørgsmålet Står vi ved en ny finanskrise? på dags-

ordenen. 

 Vi ses!  

Dorthe & Betina Ingerslev,  

Frederikssund Erhvervsnetværk 

 

4 generationer på arbejdspladsen 


