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Indfri din drøm 
 
 

Hvad drømmer DU om? 
Hvad vil du VIRKELIG gerne? 

 
 
Har du en bestemt drøm, som du ikke har prøvet at indfri endnu. Eller en drøm som du har forsøgt 
at indfri, men som ikke gik i opfyldelse af forskellige årsager? 
 
Måske er drømmen erhvervsrelateret - måske er drømmen i dit privatliv?  
 
Det kan være hvad som helst, bare det er noget, DU kan gøre noget ved selv.   
 
Det du drømmer om kunne f.eks. være: 

• Jobskifte 

• Lederansvar på arbejdet  

• En jordomrejse, safaritur etc. 

• Et sommerhus 

• Nyt køkken 

• Solceller på taget  

• En hund, kat, hest etc.  

• Ny bil, motorcykel  

• Springe bungy-jump 

• En ny uddannelse 

• Bedre relationer til andre mennesker – 
eller dig selv 

• En kæreste 

• Flere venner  

• Mere selvindsigt 

• At blive tilfreds med livet  

• Mere energi og balance  

• Det du drømmer om…  

 
Kunne du bruge en masse sparring, og har du lysten til, at NU skal det være, at din drøm bliver til 
noget?  At få din drøm til at gå i opfyldelse!  
 
Så deltag på vores individuelle kursus tilrettelagt for DIG. 
 
Det afgørende er, at det er realistisk, og at du har viljen til at gøre noget for at lykkes! 
 
Vilje + handling + vedholdenhed = Resultater og succes  
 
Underviserne på kurset kan naturligvis ikke garantere, at din drøm bliver til virkelighed, og vil lykkes 
for dig, men vi vil gøre meget for, at du får succes og får din drøm til at gå i opfyldelse, - eller i hvert 
fald, at vi kan hjælpe dig et godt stykke på vejen mod opfyldelsen af din drøm.  
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Annette og Anders har sammen skabt Vibehus Kursus Center, hvor de udbyder forskellige kurser 
og workshops. Derudover holder de foredrag om f.eks.: Ledelse, mentaltræning, coaching, CV og 
ansøgninger samt jobsamtaler.  
 
 
 
 

Anders Hjorth, direktør 
Civiløkonom HD, kredit & finans. 
Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent 

 
Anders Hjorth, direktør og erhvervskonsulent 
Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig 
baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og 
sikkert at træde ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring 
som leder og fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i 
organisationer.  
 
 
 

Annette Larsen 
Udviklingskonsulent og coach 
Underviser og foredragsholder 

                                                                                                                                                                                                                              
 
Annette Larsen, udviklingskonsulent og coach 
Annette er uddannet coach, og hun har sit virke som underviser, udviklingskonsulent og 
foredragsholder. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin empatiske 
tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at komme videre med deres 
liv, karriere og udfordringer på en positiv måde, og få mennesker til at gå efter dét, som de sætter 
sig for. Annette er vedholdende og kontant i sin stil og har høje forventninger til kursister og klienter.  
 
Kontakt os: 
Ring til Anders Hjorth på 20 20 92 78 eller send en mail til: ah@vibehus.dk  
  
Pris: 
Prisen for et individuelt karriereplanlægnings-forløb er kr. 15.000,- plus moms, for et 10-modulers 
klippekort. 
 

Dine resultater er vores passion! 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

 
 

Med venlig hilsen 
 Anders Hjorth 
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