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Så er det nu, du skal tilmelde dig … 
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Medlemskursus  
d. 17.-18. november 2017  
Hotel Frederiksdal,  
Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby 
www.sinatur.dk 
 

 
 
 
Program 
 

Fredag d. 17. november  
  
 Ankomst og indkvartering  
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe/the m. kage 
Kl. 16.00 Velkomst v/formand for Allerød - Hørsholm 

Lærerforening Ole Andreasen 
Kl. 16.30-18.30  Foredrag om ytringsfrihed i den offentlige sektor  
 ved Rasmus Willig 
Kl. 19.00 3 retters middag* 
Kl. 21.00 Aftenkaffe/the 

Kollegialt samvær  
 
 

Lørdag d. 18. november 
 
Kl. 07.30 Morgenmad 
Kl. 09.00-10.30 Et kommunalt politisk indlæg  

ved Simon Pihl Sørensen 
Kl. 10.30-12.00 Foredrag: Få det bedste ud af det meste – trods alt … 

ved Thomas Mygind 
Kl. 12.00 Frokost* 
 Farvel og tak for denne gang 
 
Læs om de 3 indlægsholdere på bagsiden. 
 
* Incl. 1 vand til frokost og 3 glas vin til middag pr. deltager  
– baren er på egen regning 
Vi gør opmærksom på, at kurset er inkl. frokost lørdag 
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes 
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Lidt praktisk: 
 
Indkvarteringen sker i dobbeltværelser.  
Vi tilstræber, at man bor sammen med én  
fra egen skole.  
Der kan selvfølgelig ønskes sovemakker, 
men endelig fordeling foreligger først 
endelig ved kursets start. 
 
Transport til og fra Frederiksdal sørger deltagerne selv for. 
 
Der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne til skolerne. 
I tilfælde af overtegning til kurset vil Kredsstyrelsen foretage 
lodtrækning om pladserne. 
 
Alle tilmeldte vil senest i uge 41 via TR modtage et brev, der  
bekræfter optagelse på kurset eller opskrivning på venteliste. 
 
Tilmelding på nedenstående blanket, der afleveres til din TR  
senest den 20. september 2017. 
 
 

………………………………………..………………...…………..….     
 

 
Navn:   
 
Privat adresse:   
 
Skole/tjenestested:   
 
E-mail:   
 
Vil gerne bo sammen med:   
 
Jeg ønsker at stå på venteliste ved overtegning:    Ja___     Nej___ 
 
Underskrift   
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Rasmus Willig 
Lektor 
 

Rasmus Willig er ph.d. og lektor i sociologi ved Roskilde Universitet, 
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og forsker i kritik.   
Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening og har modtaget 
FTF’s store pris for sit arbejde med ytringsfrihed og kritik. Han har 
skrevet bøgerne: ”Til forsvar for kritikken” i 2007, ”Umyndiggørelse” i 
2009, ”Kritikkens U-vending” i 2014 og ”Afvæbnet kritik” i 2016. 
 

Forskningsområder:  

 Arbejdsmarked – Anerkendelse 

 Samfundsøkonomi, politik – Samfundskritik 

 Velfærdsstat, velfærdssamfund – Anerkendelse, Moderne patalogier 
 

 
 

Simon Pihl Sørensen 
Chefkonsulent, cand.jur. 
 

1. viceborgmester Lyngby-Taarbæk Kommune.  
Formand for Byplanudvalget og næstformand for Økonomiudvalget. 
Skrevet bogen: Frihed til Fællesskab med Rasmus Prehn i 2013. 
Medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune siden 1990, 
som viceborgmester siden 2008. Folketingskandidat for Socialdemokratiet i 
Lyngby-kredsen. Uddannet cand.jur. i 1991 med en karriere i blandt andet 
Better Place, Arriva, PWC Management Consulting, Rambøll Management, 
LO’s ledelsessekretariat og Arbejdsministeriet. 
 

 
 

Thomas Mygind 
Foredragsholder, inspirator og tv-vært 
 

Thomas Mygind er kendt som en af Danmarks mest erfarne tv-værter. 
Han er uddannet NLP Master practitioner i London og har arbejdet 
professionelt med personlig/medarbejderudvikling og dynamisk 
ledertræning. 
Som anker på flere programmer er Thomas Mygind blandt andet blevet 
kåret som “Årets tv-vært” og har vundet prisen for “Årets tv-program”.  
I 2004 tiltrådte han ledelsen af SBS TV og Kanal 5. 

Han har afholdt sine populære foredrag i både ind- og udland, især til virksomheder og 
organisationer. De inspirerende og underholdende foredrag med Thomas Mygind er især 
populære hos oplysningsforbund, virksomheder, banker, foreninger, der trænger til øget trivsel på 
arbejdspladsen eller større personligt overskud i en hektisk hverdag med familie og arbejde. 
Siden 2016 har Thomas helliget sig egen virksomhed som ad hoc mediehåndværker og travl 
foredragsholder. 

 

 

Vi venter på dig på Frederiksdal 
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Kærvej 8, 3450 Allerød 
Tlf.: 48170450 

E-mail: 029@dlf.org 
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