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FOREDRAG 

 

 
WORKSHOP 

 
GALLERI 

G A L L E R I  P I N D 

Få din rationelle og din kreative side 

til at arbejde sammen 

 



”En spændende måde 

at få flettet 

livshistorien sammen 

med den 

professionelle vej” 

- Pernille Ek, 

indehaver, 

Kiropraktorklinik 

 

”Foredraget gav mig 

meget mere end jeg 

havde forestillet mig” 

- Ulla Heilberg 

”Jeg går beriget 

herfra. Meget 

inspirerende – meget 

givende!” 

- Karin Demuth, 

indehaver EuroStudy 

International 

”Jeg har fået mod til 

selv at turde” 

- Jette Hjære 

”jeg vil tænke mere 

over hvad min passion 

er og lytte mere til 

mig selv” 

- Erik Raahauge, 

Teknisk Serviceleder, 

Rehabiliteringscenter 

Hedebo 

”Både indhold og 

performance er i top” 

- Torben Hare, 

direktør, Stress-Less. 

 

”Foredraget var 

skidegodt!” 

- Inger Kvist Brittain 

bestyrelsesmedlem 

Tidslerne. 

 

”Vedkommende og 

berigende foredrag, 

som bør høres af alle 

ingeniører og 

teknikere” 

-Poul Madsen, tidl. 

Økonomi- og 

personalechef, Foss 

Electric A/S. 

 

”Det var spændende at 

høre Anne Grethe 

berette om sin 

mangfoldige 

erhvervskarriere og 

kunstneriske rejse. Jeg 

tror, at vi alle fik noget 

at tænke over”. 

- Elisabeth Harton, 

præsident for 

Ørestaden Rotary 

 

 

 

 

FOREDRAG 

KREATIVITET – EN VEJ TIL NYE MULIGHEDER 

 

 

 

  

En fortælling om hvordan Anne Grethe 

gennem en spændende karriere har brugt 

kreativitet og intuition sammen med sin 

rationelle bevidsthed til at skabe nytænkning 

og forandring i sit liv. 

Hør den spændende fortælling om rejsen 

med intuition som ledetråd. 

Anne Grethe er uddannet civilingeniør og 

grundlagde IT-virksomheden DSI, som blev 

kåret til landets bedste softwarehus i 

1980'erne.  

Anne Grethe er i dag kunstmaler og bruger 

sin lange erfaring indenfor både 

erhvervslivet og kunstverdenen til at 

inspirere og motivere erhvervsfolk til at åbne 

sig for kreativitet. 



 

"At male med 

hænderne var 

forløsende" 

- Rita Larsen, 

Account Manager 

Willis Tower 

Watson 

 

"Motiverende og 

professionelt 

kursus" 

- Lis Sandberg, 

Lpconsult 

 

"Udfordrende, 

sensitivt og 

anderledes" 

- Annette Iversen, 

Departement 

Coordinator, 

FLSmidth 

 

 

"Fantastisk hus 

med god energi" 

-Dorte Kaas 

Jørgensen, 

lægesekretær, 

Køge hospital 

 

"Der rykkes 

grænser" 

- Karin Olsen 

 

"Anne Grethe 

inspirerer til at 

åbne sig for 

maleriets 

budskaber" 

-Lisbet Hjort – HR 

chefkonsulent, 

Ballerup 

Kommune 

 

  

KREATIV WORKSHOP 

KOMBINER DIN RATIONELLE OG  

KREATIVE SIDE 

 

 

 

 

 

  

Træn din rationelle side til at spille 

sammen med den kreative. Læg 

regnearket til side for en stund og 

udforsk farvernes kraft. 



FÅ MOD TIL FORANDRING 
 

 

Anne Grethe Pind er gået vejen: 

Fra kemiingeniør og IT-iværksætter med egen virksomhed 

til kunstmaler med galleri og værksted i egen bolig. 

 

Kontakt Anne Grethe Pind, hvis du vil: 

 

Anne Grethe Pind  

Kunstmaler, 

Civilingeniør 

GALLERI PIND 

E-mail: 

grethe@galleripind.dk 

 mobil: 4053 4424  

WWW.GALLERIPIND.DK 

 Have indsigt gennem fordybelse 

 Opdage nye styrker 

 Finde mening og engagement 

 Skabe mere arbejdsglæde 

 Skabe større arbejdstrivsel 

 Opleve dine kolleger i nye 

sammenhænge 

 

mailto:grethe@galleripind.dk
http://www.galleripind.dk/


 
  


