
JID inviterer til lærerigt og humoristisk foredrag 

 

Ole Larsen kommer og holder sit populære foredrag ”Fra dårlig hukommelse til Klæbehjerne”.  

Hvad er hemmeligheden bag at huske navne og… HVORFOR glemmer vi?  

Disse spørgsmål vil du få svar på i Ole Larsens humoristiske foredrag ”Fra dårlig hukommelse til 

Klæbehjerne”, hvor du også vil få tips til enkle husketeknikker, som du med det samme kan anvende.  

I dette lærerige og underholdende foredrag lærer du kunsten at huske navne, ansigter, vigtige pointer 

m.m.  

 

Det foregår på Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle. 

Torsdag d 25. marts 2021. 

Kl. 14.00-16.00 

Tilmelding nødvendig! Skriv en mail til kontor@jid.dk. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21. marts 2021. 

Samme dag kan du også deltage i JIDs generalforsamling kl. 17.00 og en dejlig middag kl. 19.00. 

 

Andre var begejstrede for foredraget og nu får JIDs medlemmer muligheden.  

LEGO: ”Kære Ole, tak for sidst. Du levede til fulde op til vores høje forventninger. Med 
smil i øjet, engagement og en fantastisk kontakt til dit publikum!”  

Dansk Tandplejerforening: ”Jeg har kun fået roser og rigtig gode tilbagemeldinger”. 

Metal Aalborg: "Vi kan varmt anbefale Ole Larsens foredrag, som både giver en god 

husketeknik, men også et foredrag der byder på masser af grin og latter 😊”  

Dansk Sygepleje Råd: "Kære Ole. Tak for dit underholdende foredrag fredag d. 3. 

november på vores medarbejderdag på Kolding Fjord.”   Specialkonsulent Aino Homann 

Nielsen 

Danske Diakonhjem, Enggården: ”Hej Ole. Jeg får kun positive tilbagemeldinger. Flere 
ville gerne du havde haft tre timer. Det var morsomt, og lærerigt. Hej og god vind 
fremover.” 

Inbodan A/S, Sabro: ”Tak for supergod underholdning”  

Würth Danmark A/S, Kolding:  “Hej Ole. Vi har fået mange positive tilkendegivelser 

siden dit besøg, alle har været meget tilfredse, og trods meget høje forventninger, så har 

du formået at leve op til disse. Det bliver svært at leve op til næste år, når vi igen skal finde 

på noget nyt…”  
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