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”Forandring fryder  

…. Eller hvordan er det lige med dét?” 

At lave en efterfølger til en stor succes er altid 
vanskeligt, og mødet om vores personlige værdier 
havde i sandhed været en succes. På marts-mødet 
blev der derfor stillet det helt store spørgsmål: 
Lever vi efter vores værdier? Og hvis ikke, hvordan 
ændrer vi så vores vaner, så de matcher værdierne?  

Dagens oplægsholder var en af netværkets 
facilitatorer Betina Ingerslev, der underholdt med 
konceptet forandringer, og hvilke faktorer der gør, 
at vi mennesker helt naturligt har en modstand 
mod forandring. Medlemmerne fik prøvet på egen 
krop, hvad der sker når man bliver bedt om at 
forandre noget, og hvilke positive tanker man kan 
benytte sig af i sådan et tilfælde. Det var stærkt 

underholdende 😊. 

Èn af de hjælpemidler man kan gøre brug af, hvis 
man skulle stå i en situation hvor en forandring ikke 
rigtig vil lykkes, er ved at benytte 
forandringsmodellen ”PLAN B”.  

 

 

 

 

 

 

Modellens 7 trin er 

1) Beslut dig for hvad du vil opnå og hvorfor 
2) Erkend din nuværende situation og tag 

ansvar for dit eget liv 
3) Indse muligheder og udfordringer, spørg 

evt. andre om hjælp 
4) Ryd ud i de dårlige undskyldninger 
5) Læg en plan med mål og delmål 
6) Elsk de små sejre processen giver dig 
7) Gød dine drømme med håb, ellers dør de 

Især det sidste punkt er vigtigt. At blive ved med at 
puste liv i sine drømme er det samme som at undgå 
at gå baglæns, og det er netop dét netværkets 
medlemmer er rigtig gode til: At støtte og inspirere 
hinanden, til en fælles fremdrift – Det er helt 
fænomenalt! 

Derfor glæder vi os allerede til næste møde, der er 
den 26. april. 

 Vi ses! 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 


