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REFERENCELISTE FOR CONNIE SVENDSEN 
PRIVATE FORENINGER

Formålet var at Hovedbestyrelsen fik et afbræk på sin visionsweekend og 
det lykkedes til fulde. Jeg tror ikke der var nogen som kunne undgå at trække 
på smilebåndet – eller grine højt – undervejs. Jeg tror ”det lille ekstra” ligger let 
for spejdere – og derfor virkede det også som om vi alle hurtigt kom på 
bølgelængde. Resten af weekenden gik vi rundt og gjorde ”det lille ekstra” for 
hinanden – imens vi råbte: ”Perle! Det bli´r en vidunderlig dag!” Foredraget er jo 
bygget op omkring egne ”lommebetragtninger” og det fungerer faktisk 
udmærket at det ikke er en eller anden ”professor i blåhvaler og etnografi”, der 
øser af sine egne og andres afhandlinger – men at det kommer lige fra 
virkeligheden. 

Simon Bek Rasmussen
KFUM Spejderne 

Der findes mange kedelige mennesker - GODT AT CONNIE IKKE ER EN AF 
DEM!!!!!! Vi havde en forrygende festlig aften i Connies selskab med historier 
og oplevelser fra hendes spændende liv - men vi gik også derfra med rigeligt 
stof til eftertanke. Connie har en dejlig åben og humoristisk indgangsvinkel til at 
få slået sine pointer fast - dog uden at der er en færdig facitliste, der er plads til 
at alle kan drage deres egne konklusioner. 

Katja Ploumand
Ramsø 

Jeg havde fornøjelsen af at opleve dit foredrag til LC distriktsmøde i Vejle – 
DU VAR FANTASTISK!!!! Jeg sagde kort tak for en dejlig oplevelse, da dig og 
din prins var på vej ud ad døren…og har allerede givet budskabet videre til min 
veninder. Du har power – og det, at møde dig giver også vi andre power. Tak og 
al mulig held og lykke til dig og din kære familie. 

Karina Christensen
Grindsted 

Det var et rigtig godt foredrag. Du har en dejlig glad og livsbekræftende måde 
at fortælle tingene på, det er da bare dejligt. Jeg kunne godt ha` hørt dobbelt så 
lang tid på dine fortællinger. 

Tove Persen
 Aabyhøj 

Tak for nogle inspirerende og hyggelige timer i Hillerød den 19. sep. 05. Du 
gjorde mig i så godt humør. Du er en meget levende fortæller og man bliver 
hurtigt fanget af din historie. Jeg har for 4 mdr. siden mistet min mand efter at 
han har været syg i mange år. Så jeg skal til at turde livet igen. Ved at høre på 
dig er jeg et skridt nærmere til at turde hoppe på toget igen. Fortsæt med dit 
gode arbejde. Du vil inspirere mange. Held og lykke fremover. 

Dorthe Post 
Kolding 

Nu skriver jeg til dig for at sige mange tak for en festlig aften, det gjorde en 
gammel dreng godt at høre om dine livserfaringer, om dine forskellige job og 
ikke mindst om din rejse til Vietnam sammen med din søn. Godt gået, selvom 
du ikke gik hele vejen, men fløj ind imellem, ha. 

Leif Drostbo
Amager 



 

 

 

 

 

 

REFERENCER PRIVATE FORENINGER

Tak for en super aften. Du skabte er perfekt stemning og ping-pong til 
publikum. Jeg har lige talt med en her fra vejen, som også var med til 
foredraget og hun sagde: "Vi havde bare lyst til at høre endnu mere!" Og det er 
jo et godt skudsmål! Jeg hyggede mig bravt og latrede meget over dine pudsige 
vinkler. 

Mie Kristensen
Hinderup 

Endnu engang tusind tak for et super godt foredrag her i Kolding d. 1. 
november. Det gjorde du rigtig godt. Med kanon udstråling og en god portion 
humor. Der er en masse stewardesser der ku' lære rigtig meget af dig... Som 
sagt mødte vi jo een af din kaliber på vores Quantas-flyvning til Australien, og 
hende vil vi sent glemme. Hav det rigtig godt og pas godt på hinanden. Håber vi 
vil ses en dag igen. 

Klaus Junker & Pia Madsen
Kolding 

Tusind tak for besøget. Jeg er glad for, at jeg tog springet og "Turde" kontakte 
dig. Det er første gang i min tid i bestyrelsen 1 1/2 år, at vi har fået så mange 
positive tilbagemeldinger. Som jyder, bruger vi normalt ikke så store ord, men 
her må alle superlativerne frem: Forrygende - spændende - imponerende - dit 
store personlige engagement - underholdende, men med et stænk af alvor - 
ikke mindst din positivitet. Mange venlige hilsner 

Grethe Eriksen
Club 81 

Det var underholdning i verdensklasse. Alle grinede og havde det sjovt, og 
jeg har kun modtaget positiv kritik – bl.a.  ”Hvornår kommer hun igen?” ?  
Hvornår skal du lave et lignende foredrag i Jylland igen, og kan man tiltuske sig 
at komme  med?? Jeg har en mor og især en søster, der trænger til en ordentlig 
grinetur ?  En rigtig glad aften, som jeg gerne gør om igen!!

Mette Julius
Ryomgård

Connie er en utrolig spændende personlighed, ikke nok med det, hun kan 
også formidle budskabet – at turde mere – at turde bruge humoren – at turde 
vælge holdning – at turde give det lille ekstra.
Der var fart over feltet – ingen unødige pauser – men vi fik også hørt om 
interessante oplevelser – til eftertanke hos os, der havde fornøjelsen af at høre 
hendes foredrag. Så absolut et positivt foredrag, som vi/jeg stærkt vil anbefale.

Birgit Sørensen
Zonta International i Køge

Foredraget har bestemt givet stof til eftertanke og jeg prøver nu at give lidt 
mere "det lille ekstra" end det lille ekstra jeg plejer at gøre. Det virker helt 
bestemt. Folk bliver mere positive.

Dorte Liljegren Gam
VIP piger i Vejle


