
Relationer (13.04.2021) - coaching, træning og tekstproduktion:

Et par brosten/chaussesten tilovers til mig, da jeg sammen med en anden lige har lagt dem påny
til den videre færd for vedkommende. Så i rygsækken med dem på morgenens kløver-vej
sammen med de andre (i dag en løbetur kombineret med styrke med opstart fra Tangkrogen,
Aarhus). Til brug for øvelserne undervejs som lidt mere vægt på sidebøjninger og til variationerne
over planken. Så brostens-coach i sin kløver-bevægelse - og det konstruktivt sammenblandet i
hvert fald her til morgen, ikke sandt...

Og så lidt meta: Ovenstående linjer er en tekst der omhandler/er de aktiviteter, jeg tilbyder i min
virksomhed, Taleskrift: Coaching, fysisk træning og tekstproduktion. Til det sidstnævnte,
tekstproduktion, både som mine egne skønlitterære historier (Vi lyttes ved...) om både hvad og
hvordan og som levering til andre med et behov for at få produceret et stykke tekst til et formål.
Så altså både historiefortæller (egne) og tekstforfatter (andres).

Som et eksempel på stilen i Taleskrifts tekstforfatter-aktivitet kan du kigge på dette opslags
første afsnit igen (teksten om min egen virksomhed). Andre eksempler finder du i dokumentet,
Vejen ad hvilken..., her: https://lnkd.in/eC4naFp
Venlig hilsen, Thomas Haugaard Jørgensen
🍀 🪨

Relationer (21.04.2021) - coaching, virksomhedskoncept:

Jeg indleder lige med at genbruge et tekststykke fra et tidligere opslag (7. april 2021).
Tekststykket omhandler min ydelse/aktivitet ind i virksomheder og lyder således: “…mit
virksomhedskoncept - altså på aftaler med jer, der har en, er en eller vil en virksomhed det godt
og derfor engagerer mig til dialoger med dens mennesker.” I sin kontekst dengang tilbage i
starten af april handlede det om muligheden for faste priser for aktiviteten, idag henimod
slutningen af april måned handler det om værdien af aktiviteten for virksomheder.

Og lad mig få lagt den del omkring aktivitetens værdiskabelse ud til en anden end mig selv.
Nærmere bestemt til Stig Porskjær, der sammen med mig er ankeret for aftalen mellem Rambøll
og Taleskrift omkring anvendelse af Taleskrifts coach-kompetence ind i den del af Rambøll, hvor
Stig arbejder som direktør.
Så lyt meget gerne til de bevingede ord og send dem gerne videre til andre, “der har en, er en eller
vil en virksomhed det godt…”: https://lnkd.in/eFtV5pQ
Tak/Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (02.04.2021) - litteratur:

Når der kommer et brev...Taleskrifts femte historie i rækken af de mange i Vi lyttes ved - eller et
håndslag, et ophold og at give det videre... er nu tilgængelig både i lyd og på skrift. Historien
bærer titlen Brevet til Johannes og finder sit liv et sted mellem fortæller, det fortalte og de der
fortælles til.

Eller måske går det hele den anden vej rundt og begynder ved "de(m) der fortælles til" - altså ved
læserne/lytterne for så i øvrigt aldrig at finde sin afslutning. Jeg tror det og vær I så gode at
læse/lytte med: https://lnkd.in/eed3ip5

God maj/Thomas Haugaard Jørgensen

https://lnkd.in/eC4naFp
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAC7KgMBNWmf9sSSbARS7ywBQ0OkPWX9G1c
https://lnkd.in/eFtV5pQ
https://lnkd.in/eed3ip5


Relationer (06.05.2021) - træning:

Så er muligheden her for at komme ud at træne med Taleskrift.dk. Det drejer sig om Outdoor
Træning og træneren har nu et formelt førerbevis. Vi skal på første træningstur ud at gå,
balancere, træne styrke og så skal pulsen også op undervejs. Det hele på 1 time og 15 minutter.
Det er den 31. maj kl. 16.00 og ligeledes fremover den sidste hverdag i hver måned. Du finder info
om begivenheden her: https://fb.me/e/47Kxk3jzK
Venlig hilsen
Thomas Haugaard Jørgensen
#træning #sundhed #outdoor

Relationer (28.05.2021) - litteratur/træning:

Træning med Taleskrift kommende mandag den 31. maj kl. 16.00 (https://fb.me/e/47Kxk3jzK) er
i hvert fald for kroppen og forventeligt også for vores hoveder - og således indledt følger her
næste historie fra Taleskrift, som i hvert fald er for hovedet og rimeligvis handler om kroppen
(også). Stemmen fra bådlejet hedder denne 6. historie i rækken af de mange.
Både for Taleskrifts trænings-, forlags- (historier) og for den sags skyld også coaching-aktivitet
for det enkelte menneske gør det sig gældende, at jeg har en ambition og et håb om, at
værdiskabelsen for den enkelte kan supplere Taleskrifts forretning mod
organisationer/virksomheder. Altså at få Taleskrifts b2c-spor til at bidrage sammen med
b2b-sporet for samlet at gøre Taleskrift til en levedygtig forretning.
Taleskrift er således læsning, bevægelse og kraftfrembringende samtale til gavn for de andre, til
gavn for jer der entrerer med dens aktiviteter. Og det er den på kommercielle vilkår.
I øvrigt og afsluttende her, så forventer jeg at have nyt på b2b-sporet inden længe og det vil med
lidt medvind sige, når status/vejen ad hvilken for 2. kvartal af 2021 ligger klar (primo juli).
Vær så gode at læse/lytte med: https://lnkd.in/eMKawSn
God juni/Thomas

Relationer (01.06.2021) - træning:

Datoerne for Outdoor Træning med Taleskrift ligger nu klar for resten af 2021. Vi går med sidste
hverdag i hver måned kl. 16.00. Lokationen er Tangkrogen i Aarhus ved de udendørs
træningsfaciliteter. Kig efter træneren i den skyblue trøje med navnet Haugaard på ryggen.

Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op og tag gerne samlevere, mødre, naboer og/eller
kollegaer mfl. med. Stenene på billedet, som vi skal have med os rundt, fordeler vi mellem os i de
medbragte rygsække. Programmet er en gentagelse af programmet fra træningen i maj -
gentagelsen lærte en lærermester mig for mange år siden at holde af:

*Opvarmning med træningsregler i Taleskrift

*Gåtur med rygsæk med balance- og styrketræning undervejs

*Trappeøvelser midtvejs

*Gåtur tilbage med let løb indlagt

*Nedvarmning og næste gang...

Betaling for deltagelse sker efter oplevet værdi, fordi det i Taleskrifts perspektiv udelukkende er
den anden/relationen, der kan prisfastsætte aktiviteten. Lidt mere herom under opvarmningen kl.
16.00 den sidste hverdag i juni...

http://taleskrift.dk/
https://fb.me/e/47Kxk3jzK
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tr%C3%A6ning&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6796038938847981568
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sundhed&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6796038938847981568
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=outdoor&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6796038938847981568
https://fb.me/e/47Kxk3jzK
https://lnkd.in/eMKawSn


Se datoerne her og jeg håber at kunne tage et holdbillede om en lille månedstid:
https://lnkd.in/eg4juJH
Vh. Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (14.06.2021) - coaching, virksomhedskoncept:

Hen ad vejen former Taleskrift koncepter til inspiration og praktisk anvendelse for Taleskrifts
relationer. Det første formelle koncept er Taleskrifts tilgang til at skabe kraft for enkeltindivider i
deres arbejdssammenhæng. Konceptet retter sig mod den virksomhed/organisation, der ønsker
at give de mennesker, som udgør den, en mulighed for at koble konkret handling på mål, ønsker,
udfordringer mv.

Fra Taleskrift skal der lyde en tak til jer der allerede har taget konceptet for
virksomheder/organisationer i brug og et velkommen til jer, der har en ambition om at gøre det.

Læs meget gerne med her og ret det også gerne derhen, hvor tilgangen kan bidrage til det bedre.

Venlig hilsen,

Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (01.07.2021) - træning:

En hilsen fra Outdoor Træning med Taleskrift fra gårsdagens træning - sidste hverdag i juni. Og
samtidig en invitation til at deltage - alle er velkomne. Mit ønske er at kunne føje flere aktive
mennesker til holdbilledet over tid. Næste Outdoor Træning er sidste hverdag i juli, fredag den 30.
juli 2021 kl. 16.00. Læs mere om tilgangen til træning i Taleskrift i det følgende.

Datoerne for Outdoor Træning med Taleskrift ligger nu klar for resten af 2021. Vi går med sidste
hverdag i hver måned kl. 16.00 med afslutning 17.15. Lokationen er Tangkrogen i Aarhus ved de
udendørs træningsfaciliteter. Kig efter træneren i den skyblue trøje med navnet Haugaard på
ryggen.

Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op og tag gerne samlevere, mødre, naboer og/eller
kollegaer mfl. med. Husk rygsæk til gåturen, da vi hver især skal have lidt fyldt i den...
Programmet er en gentagelse af programmet fra træningen i juni tilpasset de fremmødte
mennesker - gentagelsen lærte en lærermester mig for mange år siden at holde af:

*Opvarmning med træningsregler i Taleskrift

*Gåtur med rygsæk med balance- og styrketræning undervejs

*Trappeøvelser midtvejs

*Gåtur tilbage med let løb indlagt

*Nedvarmning og næste gang...

Betaling for deltagelse sker efter oplevet værdi, fordi det i Taleskrifts perspektiv udelukkende er
den anden/relationen, der kan prisfastsætte aktiviteten. Lidt mere herom under opvarmningen kl.
16.00 den sidste hverdag i juli...

Se datoerne her: https://lnkd.in/eg4juJH
Vh. Thomas Haugaard Jørgensen
Taleskrift.dk
#træning #outdoor #fedt

https://lnkd.in/eg4juJH
https://lnkd.in/eg4juJH
http://taleskrift.dk/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tr%C3%A6ning&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816221171500011520
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=outdoor&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816221171500011520
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fedt&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816221171500011520


Relationer (01.07.2021) - litteratur:

I Taleskrift kan man tale med (samtale) med henblik på kraftfuldhed, man kan træne med med
henblik på et godt velbefindende og man kan læse med med henblik på at møde den
anden/noget andet (læs; dannelse). Jeg synes, vi er forpligtede til at interessere os for hin anden
og det kan skøn litteratur være med til at understøtte/lære os. Så her følger mit ydmyge bidrag til
den forpligtelse - det er blevet tid for en ny historie (den syvende) i rækken af de mange fra
Taleskrift: https://lnkd.in/eMKawSn
God sommer/Thomas
#læsning #ordentlighed #hinanden

Relationer (04.07.2021) - om Taleskrift, kvartalsopdatering 2021:

Vejen ad hvilken for Taleskrift q2 2021. Med andre ord anden opdatering for Taleskrift så langt -
min virksomhed som jeg har sat i verden for at arbejde for det bedre på kommercielle vilkår.

Q2 2021 har primært været fyldt med arbejdet at gøre aktiviteterne med det enkelte menneske til
også at være aktiviteter for disses fællesskaber. Jeg har konceptliggjort tilgangene, således at
fællesskaber (virksomheder/organisationer) kan anvende disse til gavn for de mennesker, de
kærer sig om: (indsæt link til koncepter).

Sekundært er jeg så småt begyndt at orientere mig ud mod en bredere verden - det vil sige videre
end det mere velkendte for mig. Det er blandt andet kommet til udtryk som en specialisering i
karrierecoaching, hvor jeg mere bredt synliggør mig på superprof.dk. Og specifikt tak til jer, der
her har givet mig endog meget fine ord med på denne platform. Jeg har en ambition om at have
mere godt nyt omkring karrierecoaching, når status skal gøres efter q3 2021.

Og sidst en melding på, at Outdoor Træningen med Taleskrift kører og at det er fedt.
Akkompagneret af den tilføjelse, at alle kan være med!

God sommer/Thomas Haugaard Jørgensen

https://lnkd.in/eMKawSn
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=l%C3%A6sning&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816279458228563968
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ordentlighed&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816279458228563968
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hinanden&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816279458228563968

