
Jeg har haft forskellige ideer til arrangementer for KREATIVE  KVINDER 

i dette efterår, som ikke kan blive til noget lige nu. Så jeg vælger selv bidrage med et 
indlæg:


Forstå menneskers værdifulde forskelligheder gennem 
Personlighedsmodellen “Jungs typeindikator” 
Jungs typeindikator, som også kendes under navnet Myers-Briggs typeindikator, 
handler om menneskers forskelligheder i forhold til	 

• hvorhen vi foretrækker at rette vores opmærksomhed
• hvordan vi foretrækker at modtage indtryk 
• hvordan vi foretrækker at træffe afgørelser 
• hvilken livsstil, vi foretrækker 

I mit arbejdsliv som leder og konsulent, har jeg oplevet, at typologiens beskrivelse af vores 
forskelligheder har fostret en større rummelighed og kreativitet i personalegruppers 
samarbejde. Mange har også givet udtryk for, at de har haft glæde af den 
menneskeforståelse, som typologien rummer i deres private hverdag. 

Jeg vil fortælle om og vise eksempler på, hvordan viden om typerne kan bidrage til at give 
os en større forståelse af os selv og andre og derigennem en større fornøjelse ved 
menneskers værdifulde forskelligheder.


Har du lyst til at vide mere om typologien så kom til Taarup Forsamlingshus 

torsdag den 7. november  klokken 19.00 

Du skal tilmelde dig senest den 4.november til mail: jonna@vithner.dk eller sms: 22368954


Du skal selv medbringe kaffe/te. Jeg bager kage. 

Det koster 20 kr. til leje af forsamlingshus at deltage. 


Efterårshilsen Jonna


Ps! For snart rigtig mange år siden, har jeg fortalt om det samme til et Kreative Kvinder 
arrangement, så nogle kan have hørt noget om det før - men jeg har fået mere viden og flere 
erfaringer siden😊 


KREATIVE KVINDER er ikke en bestemt gruppe kvinder, men lige netop den gruppe kvinder, der kommer til 
det enkelte arrangement. Der kan enten være tale om invitationer til deltage i kreative aktiviteter for hånd 
eller ånd - eller til at opleve andre, der har en kreativ tilgang til verden. KREATIVE KVINDER udspringer fra 
området for Taarup Borgerforening, men alle kvinder - også fra vores "udkantsområder" er velkomne. 
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