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Hvad får jeg egentlig med hjem?
Den enkeltes udbytte af deltagelse i undervisningen kan udtrykkes på mangfoldig vis – og ofte synes
potentialet først at folde sig ud efter nogle måneder, når der har været mulighed for at bruge det lærte
konkret i dagligdagen:

UDTALELSER fra tidligere deltagere
”Ja kom ikke og sig at det ikke kunne bruges, det vi arbejdede med tilbage for snart en måneds tid siden!
Konkret har jeg bygget flere af metoderne ind i efterårets aktiviteter, laver modellering, masser af foto og
andre metaforer mm. Spørgsmålsbatteriet er også frisket op og gearskifterne og vejrtrækningen er inde
såvel i mit som i mine coachkunders verden.”
Margrethe Andersen
Lektor og chefkonsulent hos Professionshøjskolen UCC
”Jeg føler stadig en dyb og indre glæde, og min dagligdag føles lettere og mere legende, end den længe
har gjort. Er startet med at undervise, og jeg kan være nærværende og givende på en ny og god måde – og
jeg føler ingen stress og angst i forhold til, om jeg nu er godt nok forberedt eller ej, inden jeg går ind. Jeg
regner med at inspirationen kommer til mig, og det har den også gjort indtil nu.”
Karen Thastum
cand.psych. og lektor ved Efter- og Videreuddannelsesdivisionen i VIA
”Jeg har to gange deltaget i SKABENDE NÆRVÆR både i Silkeborg og i Skagen. Jeg har brugt ugen til at
tænke nye og anderledes tanker om ledelse og om min organisation. Finde et nyt ståsted for min faglige
og personlige udvikling. Det har været meget spændende og lærerig. Et kursus, som jeg varmt kan
anbefale til alle. SKABENDE NÆRVÆR har ikke blot skabt en forandring i mit arbejdsliv, men også i mit
privatliv.”
Hanne Bøjlund Andersen
Centerleder, Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune
Jeg var så heldig at være deltager på Skabende Nærvær – i Skagen. Det er en af de bedste oplevelser jeg
har haft når det kommer til både faglig og personlig udvikling. Det var virkelig nærvær – og det var i
højeste grad skabende. Menneskene bag, måden at arbejde på, intensiteten og flere dage i "boblen"
skabte for mig nye veje – både personligt og fagligt. Flere af temaerne og arbejdsmåderne har jeg anvendt
mange gange siden. Hvis begrebet faglig og personlig udvikling, der virker, skal have en betydning i ens
liv, er Skabende Nærvær et af de bedste bud på markedet for personlig og faglig udvikling. No bullshit og
ren kvalitets tid. Kan varmt anbefales.
Jørgen Kronborg
Projektleder hos MESSE C, Fredericia
”Skabende Nærvær forløbet har givet mig mange nye indsigter på et personligt plan og på et fagligt plan.
Faciliteringen er nærværende, rolig og kompetent, med en inspirerende vekslen imellem oplæg, kreative
processer, dialog, fordybelse og refleksion. Temaerne er dybt relevante for alle som arbejder med
håndtering af forandring og mennesker i bevægelse. Et intenst og anbefalelsesværdigt forløb”.
Martin Monberg
Produktchef, Hornstrup Kursuscenter, Vejle – Årets kursuscenter 2017

