
Lørdag den 3. og søndag den 4. september er der 
Årsmøde i 3PDK. I år kommer det til at foregå på 
Brogaarden, et fantastisk sted ved Lillebælt med plads 
til os alle sammen. 

Weekenden byder på både inspiration, tid til fordybelse, 
generalforsamling, en coaching session, og hygge, dans 
og musik lørdag aften.

Der bliver mulighed for at deltage i hele arrangementet 
eller vælge at deltage i noget af den, se tilmeldingen på 
holdsport.

Vi glæder os til at slå dørene op for en skøn weekend.     

Årsmøde 

3PDK indbyder til en weekend 
om De Tre Principper

www.3pdk.org



Lørdag den 3. september

 9.30 – 10.15 Ankomst 
 10.20 Ryste sammen allesammen 
 11.00 – 12.30 Oplæg ved Kirsten Clausager: Hvordan man vender en supertanker?
 12.30 – 13.30 Frokost
 13.30 – 15.00 Fordybelses-grupper
 15.00 Kaffe, te og kage + nøgleudlevering til værelserne
 16.00 – 17.00 Generalforsamling og bobler
 18.30 Middag og festaften med sang, musik og dans

Søndag den 4. september

 7.00 Bevægelsestilbud - eller en morgendukkert (der er 1,2 km til stranden)
 8.00 – 9.00 Morgenmad og check ud af værelserne og aflever nøglen
 9.30 – 11.00 Panel med livesamtaler: ’Coach & klient’  – Kim Gibhart Christensen
 11.00 – 12.00 Fordybelsesgrupper og evt. en gåtur i det grønne:  
  Hvad blev du særligt optaget af?
 12.00 – 13.00 Frokost 
 13.30 – 14.30 Oplæg ved Lotte Lykkegaard Laursen, bestyrelsesformand 3PDK
 14.30 – 15.00 Summe-grupper
 15.00 Opsamling og afslutning, kaffe, te og kage
 15.30 Farvel og vi ses

Program for Årsmødet i 3PDK



Kirsten Clausager: Hvordan man vender en supertanker?
Jeg er uddannet cand.mag. og coach. Jeg er aktuelt ansat som lektor 
i Herning, hvor jeg underviser på gymnasierne HHX og HTX i dansk og 
psykologi. Jeg har arbejdet med unge i 20 år, både som gymnasielærer, 
jobkonsulent og foreningskonsulent og med et stadigt og stædigt fokus på 
trivsel først. Uden trivsel: ingen læring og udvikling. 

Først, da jeg blev 3P-født i februar 2021, udfoldede de positive forandringer 
sig, som jeg både bevidst og ubevidst har kæmpet for i al den tid, jeg har 
arbejdet med mennesker. Fra at opleve kamp og hårdt slid i forsøget på at 
hjælpe mennesker generelt og unge specifikt, gik jeg nu til at opleve flow, hurtig - og bedst af alt: 
varig - forandring. Og næstbedst: at jeg ikke selv mistede energi i processen. 

I dag køber de forskellige afdelinger på min skole mig ind til 3P-trivselsarbejde, og jeg vil i mit 
oplæg fortælle om min rejse fra 3P-fødsel, over famlende at begynde at dele forståelsen til der, 
hvor jeg er i dag: stadig ny i forståelsen, men 3P-trivselsarbejder på en skole med 400 ansatte og 
2500 årselever.

Kim Gibhart Christensen: Panel med livesamtaler: ’Coach & klient’
Jeg stødte på De Tre Principper tilbage i 2014. Jeg forstod ikke helt, hvad det 
var jeg hørte, men følelsen…. Alt føltes anderledes. Det var som om, der faldt 
brikker på plads, som jeg ikke vidste fandtes. 

Jeg arbejdede med coaching og en stor del af mit arbejdet gik ud på at hjælpe 
klienterne med skabe ændringer i handlinger og adfærd. Det kunne også dreje 
sig om lav selvtillid, hvor vi arbejdede med at øge personens selvtillid.

Da jeg begyndte at forstå De Tre Principper gav det pludselig ikke længere mening at gøre det, 
jeg havde gjort før. Alle teknikker og strategier virkede overflødige.

Jeg begyndte i stedet at tale med klienterne om, hvordan vores oplevelse af livet bliver skabt 
vores tanker, og hvordan vi er udstyret med en medfødt sundhed og visdom, der guider os 
gennem livet. Det eneste vi skal gøre er at skærpe vores evne til at lytte til det. 

På konferencen vil jeg i denne live-coaching give et eksempel på, hvordan jeg arbejder med 
coaching med udgangspunkt i De Tre Principper.

Oplæg: 



 

Sted: 
Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

Dato:
Lørdag og søndag den 3.-4. september 2022 

Pris: 
• Hel weekend i dobbeltværelse – kr. 750,-
• Hel weekend i enkeltværelse – kr. 1.050,-
• Hel weekend i enkeltværelse med delebad – kr. 900,-
• Hel weekend uden overnatning uden middag – kr. 600,-
• Hel weekend uden overnatning med middag – kr. 700,-
• Lørdag uden middag – kr. 300,-
• Lørdag med middag – kr. 400,-
• Søndag – kr. 300,-

Tilmelding:
Tilmelding til 3P weekenden sker via Holdsport systemet. 
Der er udsendt invitation fra systemet.

Praktiske oplysninger: 

www.3pdk.org


