STRESS I TIDEN
Vi mindes konstant om tidens folkesygdom: STRESS.
Hver fjerde ung føler sig stresset, og på arbejdspladserne ser det ikke bedre ud: Langtidssygemeldinger er blevet hverdag. Men hvad er stress? Hvor går grænsen mellem ’presset’
og ’stresset’? Og hvad stresser os?
Er det vores smartphone og forventning om evig tilgængelighed, der er synderen?
Idealet om lykke der truer vores ligevægt? Eller præstationssamfundets krav,
der mangler en synlig afsender?
I samarbejde med magasinet APPETIZE sætter vi fokus på stress i tiden med en række
foredrag af nordjysk tilsnit, som belyser emnet fra overraskende og nye vinkler. Få gode
bud på, hvordan du forebygger stress og sætter kursen mod det gode liv i balance.
Se også vores kurser i stresshåndtering og forskellige workshop

FOREDRAGSPAKKE

inden for mental sundhed.

- En paneldebat og tre foredrag for kun kr. 275 - holdnr. 47901
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D. 13/9 - kl. 17:00

Strandvejen 19, Event
(Købes som en del af foredragspakken)

PANELDEBAT:

Stresset eller robust?

- En kritisk munter debat
Vi har sat tre vidende, snakkelystne, provokerende ærlige og humoristiske
personer i stævne til at åbne sæsonens foredragspakke om stress i tiden.
Mød en politisk aktiv kulturleder, en ung skuespillerinde og en nysgerrig klinisk
arbejdspsykolog.

Marie Knudsen Fogh, Michael Mansdotter og Einar Baldvin Baldursson
Se vores øvrige samarbejdsarrangementer med magasinet
APPETIZE på side 34.
LSMAGASIN

Sammen gnaver vi os ind til benet af stressens væsen og diskuterer, om man
kan være modstandsdygtig overfor stress? For hvem rammer den usynlige
sygdom i en tid, hvor ledere efterspørger robuste medarbejdere? Fra de tre
ildsjæle skal vi høre om ungdomskriser, angst og arbejdspres, om spidse albuer og skrå brædder – og om hvordan vi redder os selv i land, når livet kæntrer.
Vel mødt til en munter aften om et alvorligt emne.
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FOREDRAG:

Smartphonen: En genvej til et lykkeligt liv?
m. Lasse Løber

TILKØB AF SPISNING
Køb en hovedret i KaffeFair til

kr. 85.
Ring og bestil plads
i forvejen på tlf. 99 30 10 50.

I løbet af de sidste 10 år er vi blevet utroligt dygtige til at bruge smartphonen. Husker vi dog også at prioritere samvær, nærvær og fordybelse? Lasse Løber giver
et personligt og filosofisk bud på, hvilken rolle smartphonen spiller i det gode liv
og hjælper dig til at skabe gode mobilvaner - uden at skulle give afkald på den
smarte telefon!

D. 25/9 - kl. 17:00

Strandvejen 19, Event

Lasse Løber er bachelor i fransk og kommunikation og har en mastergrad i public
relations. Aktuelt er han stud. mag. i anvendt filosofi og en efterspurgt foredragsholder.

(Købes som en del af foredragspakken)

3

FOREDRAG:

Glem lykken og få det godt
m. Jan Brødslev Olsen

D. 25/10 - kl. 17:00
Strandvejen 19, Event

(Købes som en del af foredragspakken)
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Der er mange veje til et lykkeligt liv. I dag er paradokset, at det på én gang
aldrig har været nemmere og aldrig været sværere at finde lykken. Nemmere,
fordi samfundet aldrig har været materielt rigere. Sværere, fordi vores intense
og desperate jagt på lykke forhindrer os i at finde den. Foredragets budskab
er enkelt men nok ikke altid nemt at opnå: Skab sindsro og forøg chancen for
et godt liv.
Jan Brødslev Olsen er kandidat i samfundsfag og psykologi og har en ph.d.grad i kreativitet og læring. Gennem bøger og foredrag formidler han i et let
forståeligt sprog forskningsbaseret viden om lykke og et meningsfuld liv.

FOREDRAG:

Præstationssamfundet driver rovdrift på os
m. Anders Petersen

D. 14/11 - kl. 17:00
Strandvejen 19, Event

(Købes som en del af foredragspakken)

Vi bliver gang på gang mindet om det, og emnet synes aktuelt som aldrig før:
Psykiske lidelser som stress, angst og depression trives i bedste velgående
i vores tid. Lidelserne er vokset sig store og blevet folkesygdomme, ligesom
forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan kan vi forklare det?
I foredraget vil Anders Petersen komme med et svar. Ifølge ham lever vi i dag
i et præstationssamfund, hvor vi hele tiden stiller store krav til os selv og hinanden. Er vi ikke fleksible, hurtige eller attraktive nok, falder vi bagud, og kampen
for at følge med gør os mere sårbare over for stress, angst og depression.
Anders Petersen er lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Han har i mange
år forsket i samtidens betingelser for at være et menneske, herunder hvad det
indebærer, at vi lever i en diagnosekultur og i et præstationssamfund.

