
 
 
 
 
Dato: 7. – 8. februar 2020 
Sted:  Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference 
 Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby 
 
Program: 

Fredag d. 7. februar 2020: 
Tid  
  

16.00 – 17.00 Ankomst og indkvartering 
 

  

17.00 – 17.30 Velkommen 
”Hvad sker der i HTK?” 
ved Formand Heidi Yoma Rasmussen og 
kredsstyrelsen 

  

17.30 – 18.20 ”Styrer du selv dine tanker?” 
Underholdning med Niels Krøjgaard 

  

19.00– 20.30 Middag inkl. 1 glas rødvin/øl/vand 
(Yderligere drikkevarer er på egen regning) 

  

20.30 – 01.00 Der spilles op til dans og socialt samvær 
med gode kolleger 
 

  

Lørdag d. 8. februar 2020: 
Tid  
07.30 – 08.45 Morgenbuffet 
  

08.45 – 09.00 Aflevering af værelsesnøgle i receptionen 
  

09.00 – 10.30 ”Den involverende fagforening” 
Hvordan kan du som medlem være med 
til at få sat ting på dagsordenen og skabe 
forandringer lokalt og kommunalt? 
Med Rasmus Nielsen  

  

10.30 – 10.50 Pause med kaffe og kage 
  

10.50 – 13.00 ”Den involverende fagforening” 
Fortsat. 

  

13.00 – 14.00 Frokost 
 

  



Niels Krøjgaard 

Er psykologisk entertainer med ekspertise i tankelæsning, psykologiske 
illusioner og mind control.  
Niels startede som tryllekunstner tilbage i 80’erne og har siden uddannet 
sig til hypnotisør, som en naturlig forlængelse af sit arbejde med 
menneskelig adfærd og psykologi. Baseret på den amerikanske psykolog 
Paul Ekmans forskning i følelser, og hvordan de manifesterer sig i 
ansigtet, læser Niels Krøjgaard dig. Niels underviser bl.a. hos Rigspolitiet 
og Politiskolen, hvor nogle af landets bedste efterforskere bruger hans 
viden i forbindelse med afhøring af kriminelle m.m. Du kan kalde Niels 
Krøjgaard en moderne Sherlock Holmes. Han lægger mærke til signaler i 
dit kropsspsrog, du ikke var klar over, du udsendte! 
 

Rasmus Nielsen 

Er uddannet lærer men arbejder nu som chefkonsulent i DeltagerDanmark. 

DeltagerDanmark er en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper alt fra 

medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier 

med af nå deres mål ved at engagere borgere, medarbejder eller medlemmer 

i at handle sammen på fælles problemer eller drømme. DeltagerDanmark 

hjælper med organisering, involvering og engagement. Rasmus Nielsen er 

bl.a. underviser på ”Meningsdanner” uddannelserne som DLF har udbudt 

gennem de sidste 3 år. 

Tilmelding! 

 
Du modtager i løbet af uge 2 en mail med et link hvor du kan tilmelde dig kurset. 

Har du ikke modtaget mailen senest mandag d. 13. januar, så kontakt din TR eller skriv til 

016@dlf.org , så sender vi dig linket til tilmeldingen. 

 

Frist for tilmelding er torsdag d. 23. januar 2020 kl. 14.00 

mailto:016@dlf.org

