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AALBORG: Skyd en hvid pil ef-
ter håbet om at høre Giv det 
blå tilbage eller Kald det 
kærlighed. 

Selvom Tine Lilholt har 
spillet fløjte i Lars Lilholt 
Band, er det ikke dansk pop, 
der er omdrejningspunktet, 
når Tine Lilholt og hendes 
mentor, Birgit Lynge, gæster 
Kunsten i morgen. Emnet er 
i stedet personlighedsudvik-
ling, og hvordan nordjyske 
firmaer kan optimere deres 
personale gennem musik, 
sang, dans og rytme.

Fremgangsmåden, som 
Birgit Lynge kalder Power-
Design Metoden, tager ud-
gangspunkt i musik, men 
inddrager mange kunstfor-
mer, der alle inspirerer har-
moni og indre ro. 

 - Det er en musisk metode, 
som på en nem og sjov måde 
når ind til folk og udklækker 
nogle af de guldæg, folk har i 
sig, siger Tine Lilholt.

Guldæg er et begreb, Tine 
Lilholt og Birgit Lynge bru-
ger om de ideer, mennesker 
kan få, når de hviler i deres 
personlige kerne. Det er de 

produkter, der bliver skabt, 
når den enkelte bliver i stand 
til at overskue egne kvalite-
ter, erfaringer og talenter. 

Ifølge Birgit Lynge skal 
man tænke på sig selv som 
en gås, der lægger et meget 
personligt guldæg. I er-
hvervslivet betyder det, at 
den enkelte medarbejder vil 
være om sine ideer, som var 
de menneskebørn. 

Tesen er nemlig, at virk-
somheder, der forstår at ska-
be optimale rammer for de-
res personales kvalifikatio-
ner, får adgang til en kilde af 
intuitiv, personlig visdom, 
hvilket er centralt for Birgit 
Lynges filosofi. Hun siger vi 
lever i visdoms-tidsalderen, 
hvor erhvervslivet bør stræ-
be efter de gode ideer - ikke 
et højt produktionstempo.

 - Vi håber, at så mange 
som muligt vil bruge to ti-
mer på at fange dette guld-

æg for at skabe en positiv 
udvikling enten hos dem 
selv eller hos deres medar-
bejdere, siger Birgit Lynge.

Birte Lynge har arbejdet 
med musiks indflydelse på 

mennesker i 25 år. Arrange-
mentet torsdag aften er gra-
tis og er planlagt i samarbej-
de med ApEx, Center for An-
vendt Oplevelsesøkonomi 
ved Aalborg Universitet.  

Musik er nøglen til 
bedre medarbejdere
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R E C E P T I O N

Kommunaldirektør Mogens Kristensen fylder 50 år. 

I den anledning vil det glæde os at se foretnings-
forbindelser, kollegaer og venner til reception

Fredag, den 24. september 2010,
 kl. 11.00 - 14.00

i byrådssalen på Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 
9600 Aars.

 P.b.v.
Knud Kristensen

Borgmester

Michael Stokbro Johansen
Afdelingsdirektør

Michael har jubilæum  
– kig forbi

Michael Stokbro Johansen har været 
ansat i Jyske Bank, Aalborg i 25 år.  
I den anledning inviterer vi til  
jubilæum.

Har du tid og lyst, så kig forbi 
fredag den 17. september kl. 13-16 
i Jyske Bank, Thulebakken 44 i Aalborg.

Reception - Generationsskifte

Lis og Søren Vangsted har, efter mere end 40 år og en god 
indkøringsperiode med 2 af vore mangeårige medarbejdere 
Jørn Vernersen og Henrik Vangsted, solgt størsteparten af 
aktierne i Søren Vangsted Vest A/S til Jørn og Henrik.

Vi vil i den anledning gerne markere generationsskiftet ved at 
se kunder, forretningsforbindelser, kollegaer og venner til 
reception.

Fredag den 10. september kl. 13-16

På Myhlenbergvej 56, 9510 Arden

MYHLENBERG

RECEPTION 
Peter Overgaard er pr. 1. september tiltrådt som 
CEO hos Aalborg Engineering A/S
  
I den anledning vil det glæde os at se forretningsforbindelser, 
kollegaer og venner til reception hos Aalborg Engineering A/S

tirsdag d. 14. september kl. 14.00 – 17.00 
i vore lokaler på Vesterbro 14 i kantinen på 5. sal.
På Aalborg Engineerings vegne
Bestyrelsesformand
Peter Høstgaard-Jensen

R E C E P T I O N
fredag den 17. sept. 2010 - kl. 11.00 -17.00

I anledning af fl ytning til vores nye lokaler
vil det glæde os at se forretningsforbindelser, kunder
og bekendte til indvielse på Assensvej 9, Aalborg Ø.

René Bucio, Michael Tsatiris og Lars Hoffmann

rustfrit stålinventar  •  skibsinventar  •  hospitalsudstyr
corian inventar  •  storkøkkener  •  kantineudstyr

dabo
equipment
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TINE LILHOLT kommer til Aalborg sammen med sin mentor Birgit 
Lynge for at fortælle nordjyske erhvervsfolk om, hvordan musik og-
så kan bruges til at udvikle en virksomheds personale.

KØBENHAVN: Luftfartsselska-
bet SAS giver alle flyselska-
ber baghjul, når det gælder 
om at lande til tiden.

I august var SAS det mest 
præcise selskab i verden 
med en punktlighed på 
92,82 procent, viser tal fra 
FlightStats. 

Det skandinaviske flysel-
skab har mange gange været 
kåret som europamester, og 
derfor er ledelsen ekstra 
stolte over, at SAS nu napper 
førstepladsen i verden.

- Det er resultatet af dedi-
kerede og hårdt arbejdende 
medarbejdere, som hver dag 
giver kunderne den unikke 
service, der kendetegner 
SAS, siger vicekoncernchef 
John Dueholm i en presse-
meddelelse.

FlightStats analyserer 
præcisionen ved 150.000 
flyvninger i hele verden hver 
eneste dag. /ritzau/

SAS er nu 
verdens mest 
præcise 
fl yselskab

GULDÆG: Afslap-
pede ansatte 
er mere værd for 
virksomhederne


