
Er du nysgerrig på, hvordan andre arbejds-
pladser arbejder med kollegamotion og 
sundhed på arbejdspladsen?

Kom til aktivt netværk og sund workshop 
i Vejen Idrætscenter.

Kæmpe kryds i kalenderen den 1. april 2020 
100 % garanti for en inspirerende, idérig og inkluderende dag.

Læs mere på bagsiden eller på: www.firmaidraet.dk/netværk

Aktive hilsner og vi ses!
Dansk Firmaidrætsforbund, Vejen Idrætscenter og Udvikling Vejen

NETVÆRKSDAG

UDVIKLINGVEJEN

VEJEN OG 
OMEGNS
FIRMASPORT



HVAD SKER DER?
Lær af andre – Få indblik i, hvordan andre spæn-
dende arbejdspladser prioriterer kollegamotion, 
sundhed og trivsel for at skabe et sundt og sjovere 
arbejdsliv for deres medarbejdere. 

De udvalgte arbejdspladser præsenterer vi løbende 
på hjemmesiden. 

Kom inspireret hjem – Få inspiration, lær af 
eksemplerne og stjæl idéerne, når Dansk Firma-
idrætsforbund fortæller om erfaringer med at 
hjælpe arbejdspladser med kollegamotion, trivsel 
og sundhedsfremme. 

Spis dig mæt og glad – i sund, farvestrålende og 
velsmagende mad, når Vejen Idrætscenter byder 
på lækker forplejning. 

Workshop – Vi sparrer om udfordringerne med at 
få ledere og medarbejdere til at forstå vigtigheden 
af at prioritere kollegamotionen, sundheden og 
den aktive pause. 
Få vendt dine udfordringer og bliv inspireret til 
løsninger, som du kan bruge i dit arbejde. 

Vi byder på aktiv og anderledes eftermiddagsmo-
tion - så husk tøj til det, som du gerne vil prøve. 

Vi byder på saunagus, vandaktiviteter, Jumping 
Fitness og en omgang bowls eller badminton.

HVEM?
Netværk, sparring og workshop for sundheds-
interesserede, sundhedsansvarlige, motions-
ministre, kollegamotionsentusiaster, sundheds-
konsulenter...

HVORNÅR?
Onsdag den 1. april kl. 9.00 – ca. 15.00 

HVOR? 
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

HVORDAN?
Læs mere og tilmeld dig på:
www.firmaidraet.dk/netværk

Kontakt Trine Kyed fra Dansk Firmaidrætsforbund, 
hvis du er i tvivl om noget. 
Fang Trine på mobil 6155 1513 eller mail 
trine@firmaidraet.dk . 

Tilmeldingsfristen er fredag den 20. marts 2020.

PRIS
Du får et givende netværk, alle aktiviteter og fuld 
forplejning hele dagen for 495,- kr. inkl. moms.

www.firmaidraet.dk/netværk


