
Tilskuddet gik til et foredrag med Storm Stensgaard, sprogforsker, stress-
rådgiver og forfatter til bogen ’Brok’ fra 2020. En bog med fokus på, hvordan 
vi alle kan lære at italesætte de dårlige ting på en god måde og skelne 
mellem brok og konstruktiv kritik. Det har vi alle brug for at lære, da mere 
end hver femte dansker brokker sig hver dag. Så brok fylder meget, og på 
dagen fik vi tips og tricks til, hvordan brok spiller ind og påvirker den mentale 
sundhed på arbejdspladsen.
Vi fik et foredrag med en humoristisk tilgang til et svært emne. Med Storm 
Stensgaards 12 brok-typer i centrum for foredraget, så var det både lærerigt 
og sjovt at lære lidt om, hvordan vi kan hjælpe hinanden til en sund adfærd 
på arbejdspladsen, hvor fokus flyttes fra brok til konstruktiv kritik.

Fokus på den mentale sundhed
Foredraget var blot én af flere tiltag, som skal være med til at sikre, at GEV 

også i fremtiden forbliver et godt sted at være  - en attraktiv arbejdsplads. 
Med foredraget fik vi altså en god mulighed for at italesætte, hvordan vi 
reagerer på de nye udfordringer, vi som virksomhed møder på vejen mod 
den nye kultur - herunder også, om vi håndterer usikkerhed med brok - og 
om vi er gode nok til at undgå ’brok-skat’, der var et af de begreber Storm 
Stensgaard arbejdede meget med. 

Med den gode dialog om arbejdsglæde, den psykologiske tryghed, tillid, 
nærvær og sammenhængskraft, er vi overbeviste om, at vi øger vores 
mentale sundhed i GEV. Dermed også en kæmpe tak til Foreningen Velliv 
for at hjælpe os et skridt videre på vejen - i sidste ende er vi fokuserede på, 
hvordan de ting vi gør, for arbejdspladsen, kommer kunder og andelshave-
re til gode i fremtiden. Det tror vi på kan ske, når vi har det godt på vores 
arbejdsplads.

I 2021 afholdt Foreningen Velliv ’Danmarks Mentale Sundhedsdag’ fra 9.-17. oktober. Formålet var at 
skabe opmærksomhed på mental sundhed og gennem Velliv kunne der ansøges om 10.000 kr. til et 
foredrag, en idé eller andet med fokus på mental sundhed. Vi fik støtte til at lære om brok.
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