
HTML version Tekstversion

Gra$k: Bo Sørensen

Jens Panduro

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Tema: Corona-tacklingTema: Corona-tackling
Sådan har vi snoet os i krisenSådan har vi snoet os i krisen

Da corona ramte Danmark i marts, mistede

soloselvstændig Karen Lumholt stort set alle sine

foredrag og kun halvdelen kom igen. I dag har hun

sadlet om i sin virksomhed og fokuserer på at

udarbejde analyser.

LÆS TEMAET HERLÆS TEMAET HER
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Per Daugaard

Seksuelle krænkelser: Mere DJ-Seksuelle krænkelser: Mere DJ-
hjælp er højt prioriterethjælp er højt prioriteret

FreelanceGruppens forperson, Sus Falch, orienterer om

arbejdet for at hjælpe gruppens medlemmer.

LÆS SUS'  KOMMENTARLÆS SUS'  KOMMENTAR

Medlemsundersøgelse - Så blev viMedlemsundersøgelse - Så blev vi
klogereklogere

Bestyrelsen i gang med at analysere resultaterne, så vi

kan delagtiggøre jer alle i den nye viden – og ikke

mindst udarbejde politiske handleplaner i samarbejde

med DJ.

SE RESULTATERNE HERSE RESULTATERNE HER
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Best of  Forfatter loungeBest of  Forfatter lounge

Guldkorn om oplæsning af egen bog tilGuldkorn om oplæsning af egen bog til
lydboglydbog
Hvorfor kan oplæseren ikke bare starte med at indlæse fra side et?

Det er et af guldkornene fra den nyligt afholdte Forfatterlounge om

lydbøger.

Læs mere og få guldkornene nuLæs mere og få guldkornene nu

Forfatterlounge 19. nov: SådanForfatterlounge 19. nov: Sådan
skriver du en fagbog fra A-Zskriver du en fagbog fra A-Z
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Mathias Findalen

Selvom mange journalister og kommunikatører sidder

med vigtig specialviden, som oplagt kan udgives i

bogform, kan processen med at planlægge, skrive og

udgive en fagbog synes uoverskuelig. Til denne

Forfatterlounge vil Helle Merete Brix knække nødden

og få jer godt i vej til at lave en fagbog.

Tilmeld dig forfatter lounge 19.  nov.Ti lmeld dig forfatter lounge 19.  nov.

Kommende arrangementerKommende arrangementer

Aarhus 20. oktoberAarhus 20. oktober

Styrk dit mindset - for velvære, ro og resultater
Dette kursus var meget populært i København, og der er ledige pladser i Aarhus. 

I et år, gennemsyret af usikkerhed, har det aldrig været vigtigere at holde hovedet koldt. Denne

workshop leverer redskaber til at tæmme frygt og erstatte panik med proaktivitet, så du kan skabe ro

og resultater og hvile i dig selv samtidig. Også når du må igennem kriser.

Se alle kommende arrangementerSe alle kommende arrangementer

Ledige pladser på HEAT-kursusLedige pladser på HEAT-kursus
Der er ledige pladser på kurset d. 20.-23. oktober. 

HEAT-kursus er for dig, der skal arbejde i risikoområder.

FreelanceGruppen giver tilskud til kursusafgiften. 

Læs mere om at søge ti lskud og ti lmeld digLæs mere om at søge ti lskud og ti lmeld dig
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Ønsker du ikke at

modtage nyhedsbrevet

længere, kan du afmelde

her

Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

Martin tog kurset, der kan reddeMartin tog kurset, der kan redde
livliv

Jeg har taget mig selv i at køre rundt uden

sikkerhedssele i Mellemøsten, noget som

lokalbefolkningen tager meget let på. På kurset lærte

jeg, hvordan tra$kken er den største dødsårsag i

verden. (...) Jeg har også lært radiokommunikation

efter militærets standarder - samt GPS koordination.

LÆS HISTORIEN HERLÆS HISTORIEN HER
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