
20 GRENAA BLADET 17. april 2018

Grenna� Søndag 29. april kl. 
10-14 inviterer Haveselskabets 
Norddjurs Kreds i samarbejde 
med Sostrup Slot til kredsens 
første lokale plantemarked i 
den store slotsgård.

Der vil på plantemarkedet 
være boder med salg af plan-
ter, frø samt andre haverela-
terede husflidsting. Norddjurs 
Kreds arrangerer tombola 
med flotte præmier. Desuden 

står kredsen for et planteho-
tel, hvor der er mulighed for 
at parkere sine planter under 
opsyn, så de besøgende kan 
gøre brug af slottets aktivite-
ter eller lade sig friste til flere 
grønne indkøb.

Ud over selve plantemarke-
det vil der være gratis historisk 
rundvisning på slottet kl. 11 og 
kl. 13, og i kampestenslængen 
udstiller tre lokale kunstnere 
(Anette Grøn, Jan Theilgaard 
og Mona Le Fevre) deres for-
skelligartede værker.

Man kan også komme og 
høre nærmere om, hvad et 
medlemsskab af Haveselska-
bet indebærer.

Plantemarked  
på Sostrup Slot

Grena�a� Det er den erfarne eks-
pert i mentoring Susanne Søes 
Hejlsvig fra Aarhus Universitet, 
der på medlemsmødet den 26. 
april i Pavillonen vil inspirere 
og guide lokale erhvervsfolk i 
at bruge mentorer.

Jordnære erfaringer
“Alle kan få udbytte af men-
toring uanset alder, etnici-
tet, uddannelsesmæssig bag-
grund eller erfaring,” forklarer 
Susanne Søes Hejlsvig, der har 
arbejdet med mentoring siden 
2008 både som programleder 
for Aarhus Universitets største 
mentorprogram og som free-
lance konsulent for mange virk-
somheder og organisationer.

“Med den rette værktøjs-
kasse, det rigtige mindset og 
en god portion selvindsigt kan 
mentoring gøre undervær-
ker for alle typer mennesker,” 
udtaler hun i en pressemedde-
lelse, hvor der også står, at hen-
des indlæg vil i høj grad være 
krydret med konkrete eksem-
pler fra hendes arbejde med 
mange mentorpar.

Mentoring er et særligt 
læringsrum, hvor både mentor 
og mentee får noget med sig.

“Med god selvindsigt og den 
rette værktøjskasse kan beg-
ge parter få stort udbytte af at 
bruge metoden. Det er spæn-
dende, fordi det handler om at 
hjælpe mentee via rådgivning, 
lytning og spørgsmål med at 
finde frem til sin egen visdom. 
I den process vil mentor også 
lære mere om sig selv og blive 
udfordret på egen antagelser 
og overbevisninger.”

På mødet får deltagerne 
svar på, hvad man som mento-
rer skal være opmærksom på, 
når man udfordrer sin mentee 
og giver gode råd. Og hvordan 
man undgår at pådutte men-

tee egne holdninger og over-
bevisninger, også selvom man 
har de bedste intentioner.

Erhvervslegat bliver uddelt
På mødet løftes sløret også for, 
hvem der skal modtage årets 
Rotary Grenaa Erhvervslegat, 
der uddeles til et ungt spi-
rende erhvervstalent, der har 
gjort sig erhvervsmæssigt eks-
traordinært bemærket, og som 
bor eller arbejder i Norddjurs 
Kommune. Legatet overrækkes 
af borgmester Jan Petersen.

Det er muligt at deltage som 
gæst, blot man tilmelder sig til 
ah@erhvervgrenaa.dk.

Lær at blive mentor 
Erhverv Grenaa sætter fokus på udbyttet af at bruge mentorer 
som værktøj til at skabe udvikling i medlemsvirksomhederne

Susanne Søes Hejlsvig er programleder for Aarhus Universitets største mentor-
program og freelance konsulent. Pressefoto

Sostrup Slot er vært for Haveselskabets plantemarked søndag 29. april. Pressefoto
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