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sådan er 40+ også

Fårehyrdning som teambuilding. Hvordan dukkede 
den idé op?
“Min farmor er færing, og derfor var jeg for et par år 
siden på Færøerne med min familie, hvor vi skulle 
hjælpe med at flytte en flok får. Jeg lagde mærke til, 
at i det øjeblik en enkelt person var uopmærksom, 
så smuttede fårene. Eller hvis bare en enkelt person 
ikke var med på planen, så kunne vi ikke lykkes med at 
flytte flokken. Jeg tænkte: Hold da op! Det kan noget.”

Hvad går en hyrdetime eller -dag helt konkret ud på?
“Jeg arbejder sammen med det økologiske landbrug 
Grantoftegaard ved Ballerup, og der har jeg 60 får. 
Antallet af deltagere svinger, men det er gerne en 
gruppe på 8-18 kollegaer, som mødes klokken ni. 
Spille reglerne er, at vi hyrder fårene – vi rører dem 
altså ikke. Hvis mennesker er på afstand, er fårene 
ligeglade, men de har en trykzone, der gør, at kommer 
nogen tættere på, vil de flytte sig. Det er den afstand, 
deltagerne skal finde. I starten er opgaverne enkle – 
det kan være at samle alle dyrene i et bestemt hjørne. 
Og efter hver øvelse taler vi så om, hvad der gik godt, 
og hvad der gik galt.”

Hvorfor fungerer det?
“Efter frokost går vi i dybden med at sammenligne 
situationerne fra folden med dagligdagen på kontoret. 
Mennesker modtager en opgave meget forskelligt. 
Nogle handler med det samme på egen hånd, andre 
taler så længe, at der ingenting sker. Fordi fårene er 
så livlige, bliver kursisterne hurtigt involveret, og det 
giver nogle meget autentiske følelser og tanker.”

Får får lam. Hvad får du ud af det?
“Jeg har en fest! Det er givende at se mange mennesker 
udvikle sig, og jeg elsker at være udendørs.”

Hvor er du i dit liv lige nu?
“Et meget dejligt sted. Iværksætterlivet gør, at jeg 
vågner glad hver morgen. Vores børn er så store nu, 
at jeg skal lære at være mor på en ny måde. Og så skal 
min mand og jeg genopfinde os selv, for vi har fået 
mere tosomhed.”

At være 40+ er?
“Jeg har fået mere ro på de indre linjer og er mindre 
optaget af, hvordan ting ‘skal’ være. Den selvindsigt, 
tror jeg, gør mig til en bedre hustru og veninde. Men 
det kan irritere mig, at jeg har fået brug for briller!”

 LENA MUNK 
 tænkte ud af boksen,
 da hun tænkte: Kan man 
 kombinere teambuilding med fåre-
 hyrdning? Og fandt ud af, at, ja, det kan hun!  

LENA MUNK (52)
 er gift og mor til 

Anders på 18 og 
Thomas på 21 år.

 er konsulent og ejer 
af konsulentvirksom-
heden Lena Munk 
Consult, som udvikler 
medarbejderteams, 
ledergrupper og andre 
teams, blandt andet 
via fårehyrdning.

“Det er fedt, at mit 
koncept er blevet så 
vel modtaget, og at 
det gør en forskel.”
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