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REFERENCELISTE FOR CONNIE SVENDSEN 
FAGFORENINGER

En rigtig, rigtig god positiv opsang i vores fortravlede hverdag til, at vi bare 
skal yde det lidt ekstra. Det var en kanon oplevelse, som vil blive fortalt vidt og 
bredt omkring os. Jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang at NNF kontakter 
Connie. 

Ketty Hansen 
NNF

 
Mange tak for sidst. Jeg beklager, at jeg ikke har taget mig tid til at rose, rose 
og atter rose dig Connie for dit helt fantastiske show. Du var vildt god, og jeg 
blev så GLAD af at være i selskab med dig. Jeg elsker folk, der har selvtillid nok 
til at være selv-ironiske...det er bare SÅ morsomt! Jeg tænkte undervejs ...arjjj 
skal vi ikke bare mødes og tømme en flaske rødvin en dag og grine drøblen ud i 
det fri? Og DET er bestemt ikke hvem som helst, jeg deler rødvin med ;0) Eller 
for den sags skyld viser min nøgne drøbel til... Deltagerne var også vildt 
begejstrede! Ord som energisk, positiv, sjov, vidunderlig, uhøjtidelig osv. er 
nævnt, og de synes, det var alletiders at rejse hjem med et godt grin i 
kroppen...præcis sådan havde jeg det også. Du skal ikke regne med, at det er 
sidste gang, vi mødes ;0) 

Annette Bjerring
Danmarks lærerforening 

Tak for dit inspirerende foredrag for os tøser i DLF på Gl. Avernæs her i går - 
onsdag. Tak for din positive inspiration, som der blev grint godt af. 

Charlotte Drue 
Danmarks Lærerforening 

En god oplevelse, hvor tiden fløj afsted, og som huskes af vores 
medlemmer.  Connie fik på en humoristisk måde sat stof til eftertanke i 
publikum, så der også var noget  man kunne bruge dagen derpå – derhjemme 
og på sit arbejde.   

Hans Broch 
FOA Randers

Jeg gik fra foredraget fyldt med positiv energi, et humør der var helt i top, 
lyst til at erobre verden også på en anden måde end jeg plejer. Jeg fik lyst til at 
gøre en forskel og lyst til at give det lille ekstra.
Siden har jeg forsøgt, at efterleve den livsfilosofi som Connie formidlede videre 
til mig. Forleden morgen stod jeg og ventede ved et lyskryds, regnen silede 
ned, der lå store pytter på vejen. Jeg var forudseende og trak et skridt væk fra 
fortovskanten, det gjorde den mand der stod ved siden af mig ikke. Der kom en 
lastbil, med god fart kørende, den sendt en kaskade af vand ind over os, jeg 
hvinede da jeg fik våde fødder (man er vel pige). Manden ved siden af mig 
hvinede ikke, men sagde mange rigtigt grimme bandeord (han var pjaskvåd fra 
fødderne og til midt på lårene). Jeg sendt ham mit sødeste smil og sagde ”Det 
var da godt det kun var vand, vi tørre nok igen” det fik ham til at gå smilende 
over vejen. Jeg er sikker på, at dagen alligevel blev god for ham, selvom han 
startede med våde bukser. 
Tænk, at et lille smil og en opmuntrende bemærkning kan være ”Det lille ekstra”

Pia Olsen
HK Midt 

 



 

 

 

 

 

 

REFERENCER FAGFORENINGER

Noget at tænke over om den lille forskel i hverdagen, et godt grin og en 
referenceramme til senere brug i hverdagen – tak for det!

Hanne Lyngs Hansen
HK Midt

Et indspark – en anderledes måde at ”angribe” hverdagen på. Ikke at være 
så selvhøjtidelig – ændre på ting, der slider på en. At man skal være positiv og 
se mulighederne.
Der er ingen tvivl om at det var en god oplevelse for samtlige deltagere.

Lissi Eskerod
HK-Østjylland

En god afslutning på dagen, man kom i godt humør og fik et godt grin. 
Et helt fantastisk show, Hvor man bare bliver høj af stemning, og får masser af 
selvtillid. Min mand vågnede på en for ham meget uventet måde til morgen da 
jeg kom ind i soveværelset og råbte til ham "skatter det bliver en fantastisk 
dag". Når man så kommer på arbejde og alle vores elektroniske 
arbejdsredskaber skal opdateres og derfor ikke må bruges hele dagen, så må 
man jo finde på at gøre "det lille ekstra" i stedet for.
SUPER, SUPER. Det er sjældent jeg griner så meget. Sikke et guldkorn, det 
var dages absolutte højdepunkt. Connie Svendsen siger alt med sin peptalk. 
Det er helt sikkert det jeg tager med hjem igen.
 Skønt med lidt ekstra, man skal bare huske at gøre brug af det.
Hun var da et livstykke det var rigtig godt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oplægsholderen fangede fint temaet det lille ekstra, som måske i løbet af 
dagen er det klareste budskab som umiddelbart kan komme til at gøre en 
forskel i dagligdagen. 
Hun var fantastisk - mange kørte hjem med at smil på læben, og i et fantastisk 
godt humør - vi blev inspireret til selv at sende bud
Det er en meget levende og spændende dame.
Hold da op det var " ting til eftertanke"
Connie Svendsen var bare enormt god, det var et festligt og meget godt indslag 
at slutte dagen af med.
En storslået slutning på en udbytterig dag
Det var suverænt det bedste indlæg på dagen..... hun er jo en fantastisk kvinde, 
hende kunne vi lære meget af.
Det var sjovt
Super super godt indslag.
Fantastisk inspirerende og sprudlende indslag

Deltagere på FOA og Kommunernes Landsforening 
arrangement

Tak for et godt foredrag mandag. Jeg har fået mange rigtige gode 
tilbagemeldinger. Spændende foredrag, tiden gik alt for hurtig, en anden måde 
at få det "serveret" på, flot at kunne stå og være så åben og ærlig, Connie var 
så ligefrem og skabte tillid. Jeg har nogle kollegaer der nu vil prøve netdating, 
da de nu med egne øjne kunne se, at der også var noget godt og pænt der, så 
hvem ved hvormeget hjerterne vil suse omkring i Middelfart den næste tid. Jeg 
hørte i dag at I også skal til Merkonom klubben i Odense, vi har sagt til dem at 
de kan glæde sig, men ikke røbet noget. Til slut et stort tak jeres måde at være 
på. 

Ulla Iversen
HK Middelfart 



Tusind tak for dit rigtig gode og meget underholdende foredrag, du holdt i 
dag i Odense. tænk at en person, kan rumme så meget energi, det var virkelig 
skønt at opleve. Jeg fik rigtig meget ud af foredraget og vil tænke på det med 
en rigtig god tanke, hver dag jeg synes livet er lidt surt. men jeg ville egentlig 
bare sige tusind tak for at du sætte ord, på alt det der er lidt svært at snakke 
om, med venner og familie. Du spreder så meget positivt energi, at jeg var helt 
"høj" resten af dagen. Jeg håber du bevarer dit dejlige humør resten af livet, for 
hvis alle mennesker tænkte som dig, bare en gang i mellem, ville verden være 
meget bedre at bo og leve i. TUSIND TAK FORDI DU ER DIG!!! Mange kærlige 
hilsner fra 

Marlene Wadum 
HK Odense Kommune

En herlig aften i godt selskab med Connie Svendsen og gode kollegaer. Vi fik 
grinet rigtig meget, og blev rystet godt sammen fra de forskellige afdelinger. 

Marianne Hansen 
HK Slagelse kommune

Sikken livsglæde.....SKØNT 
Hende Connie rører da noget i en hver.
Benedikte Klarskov, Roskilde kommune
Foredraget gav stof til eftertanke. 
Gav flere gode grin. Blev opstemt. 
Måden var rigtig god – ej akademisk.
Utroligt fint samspil med Sune
Bestyrelsen har fået så mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.
Imponeret af gå-på-modet
Vist vejen – det kan lade sig gøre, hvis man selv tror på det
God ide med ”Min bank”. Hænger flere steder på rådhuset.

Margit Karlsen
HK Ballerup kommune
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