
 
Om forskellige SOFUS'er 

for Fiberline Composites A/S af Asbjørn Lønvig    

Safety-SOFUS   

Jeg synes det er meget væsentligt at afværge ulykker 
og at bevare et godt helbred 

på min arbejdsplads. 
Vi kalder det arbejdsmiljø. 

En del af et moderne arbejdsmiljø er sikkerheden.   

   

Her har jeg taget min sikkerhedshjelm på. 
Mine beskyttelsesbriller. 

Mine ørepropper. 
Mine store gule handsker. 
Og mine sikkerhedssko. 

Jeg synes selv, jeg ser sej ud.  
Sommetider synes jeg, det der med sikkerhed bliver for meget. 

Men når jeg forstår baggrunden, 
kan jeg godt se, at man ikke kan være 

for forsigtig. 



    
Sports-SOFUS   

En vis mand har fortalt mig, at det er nødvendigt for mennesket at slappe af i 
kroppen og 

ikke mindst i hjernen - i sjælen om du vil. 
Det er en del af at være på toppen. 

En del af at være klar - 
klar til at arbejde. 

En del af at kunne være stolt af sig selv.  
For at træne og slappe min krop og hjerne af 

er det vigtigt for mig at dyrke sport. 
Jeg gør det ikke alene. 

Den vise mand har fortalt mig, at det er vigtigt 
at være sammen med andre. 

Så jeg dyrker sport sammen med min arbejdskammerat Sofie.    

    

Sofie og jeg dyrker sport i vores firma sportsklub, Brobyggerne FC. 



   
Danse-SOFUS   

At have fornøjelser og glæder er den vigtigste af alt. 
Siger den vise mand. 

Det giver din krop, din hjerne og din sjæl ny energi. 
Det genoplader dine energidepoter. 

Du genvinder din livskraft.   

    

At danse med en dejlig pige som Sofie får mig til at have det godt. 
Rigtig, rigtig godt endda. 

En eller anden dag vil jeg give hende et kys.       



Flove-SOFUS   
Når jeg kommer til at gøre ting, jeg 

egentlig godt ved, jeg ikke skulle have gjort.   

   

Så bliver jeg hed om ørene. 
Jeg bliver rød i hovedet. 
Mine fregner bliver gule. 

Og mit smil er ikke lige bredt i højre og venstre side. 
Jeg sætter venstre hånds pegefinger på min overlæbe. 

Jeg er flov. 
Den vise mand har engang fortalt mig: 

Flovhed er en slags ked-af-det-hed. 
Jeg er ked af af andre ser mine fejl helt tydeligt. 

Åbenhed og bevidsthed om, 
at man kun er et menneske 

hjælper på flovhed.   

Mennesker laver fejl. 
Det er det, der gør os til mennesker. 



Vrede-SOFUS    
Der er en bestemt SOFUS, som jeg nødigt vil vise på mit arbejde. 

Vrede-SOFUS kommer op i mig, når jeg føler andre folk behandler mig absolut 
uhyrligt. 

absolutely outrageous. 
Men. 

Det sker når jeg er pirlig. 
Eller hvis andre er pirlige. 
Måske en smule af hvert.    

    

Mit hoved får et grønligt skær. 
Jeg føler, der gror horn ud fra min pande. 

Jeg begynder at skele. 
Jeg gør skråt op tegn med mine fingre. 

På begge hænder. 
Mine 4 fregner bliver blå. 

Min mundvige bøjer kraftigt nedad. 
Og jeg hopper og springer faretruende rundt.  

Den vise mand har fortalt mig, at vrede blot er 
opsparet ked-af-det-hed. 
Uforløst ked-af-det-hed. 



Ked-af-det-SOFUS    
At mærke glæde er en del af den menneskelige natur. 

Det er ked-af-det-hed også. 
Det er en gave til dine omgivelser, at du viser dine følelser. 

At du viser din ked-af-det-hed.   

   

Det er sejt at vise sin ked-af-det-hed.     



Strudse-SOFUS   
Gør aldrig som strudsen. 

Den gemmer sig ved at gemme hovedet i et hul. 
Du må ikke gemme dine følelser af ked-af-det-hed.   

    

Lav ikke et skuespil, 
hvor du forestiller at være glad 

uden at være det. 
Og hvis du stikker hovedet i et hul 

så ser du ingenting 
så hører du ingenting. 

Og du hører og ser ikke det, der kunne hjælpe dig til at løse problemet.     



 
To-ører-en-mund-SOFUS 

Tal med nogen. 
Tal ikke med hvem som helst. 

Tal med en med to ører. 
To store ører.    

    

Har du nogensinde undret dig over, 
at mennesker har to ører og kun en mund? 

Det er fordi det er meningen at mennesket skal lytte 
dobbelt så meget som det skal tale. 

Du vil genkende en rigtig lytter på hans støre ører. 
Og du vil opdage, at han eller hun står lige ved siden af dig, 

når du mangler en lytter. 
Altså hvis du tør risikere dig selv. 

Tør åbne op og fortælle, hvad du er ked af.   

Enhver kan blive en god lytter. 
Hvis du een gang har mødt en god lytter, 

så har du lært det selv. 



Har du bare een gang oplevet den lettelse og kraft, der 
ligger i at forløse ked-af-det-hed, 

så vil du altid være rede til at lytte til andre.   

To gode lyttere er to gode venner.   

Den vigtigste SOFUS 
er To-ører-en-mund-SOFUS. 
Han forløser ked-af-det-hed. 
Han hindrer vrede i at opstå. 

Han mindsker følelsen af flovhed. 



Stå-på-hovedet-SOFUS   
Når du har det godt og ikke er trykket af 

ked-af-det-hed, vrede, flovhed eller andet stressende 
er du klar til at stå på hovedet for virksomheden. 

Du er klar til at stå på hovedet for, at virksomhedens mål nås.   

    

Så er du den perfekte medarbejder. 
Du er den perfekte arbejdskammerat. 

Den perfekte leder. 
Den perfekte samarbejdspartner. 

Den perfekte kunde   

Du ønsker at stå på hovedet.   



Gå-på-vandet-SOFUS  
Du gør dit bedste. 

Du står på hovedet for at gøre det godt. 
Pludselig går det hele op i en højere enhed. 

Du bliver glad 
og uendeligt stolt. 

Det skal fejres.   

   

Du kan gå på vandet. 
Nyd det. 
Nyd det. 
Nyd det.     



 
SOFUS-concept 

et eksempel 
(complaint-management)     

          


