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Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

MFG Byg, Sjelborgvej 62, Hjerting  
Ring 20 87 83 80 for en uforpligtende snak!

Din lokale murer
• Til- og ombygning • Badeværelser  
• Fliser og klinker • Tagarbejde  
• Facaderenovering • Omfugning 
• Pudsning • Vandskuring • Køkken 
• Reparationer • Hovedentreprise

Alt indenfor murerarbejde – inde og ude

Positiv tænkning ændrer 
dig og din forretning

ERHVERV – Morten Juhl 
Guldager er 36 år, har et 
succesrigt dykkerfirma på 
syvende år samt kone og 
tre børn fra fire til 10 år. 
Han er af natur et utålmo-
digt energibundt.

I de senere år har han 
imidlertid ændret sig. Og 
det skyldes samarbejdet 
med Lars Sigurd fra Sii-
gurd i Hjerting. Han har en 
master i positiv psykologi.

Skulle lede andre
”Jeg kontaktede Lars, fordi 
jeg var kommet til et punkt, 
hvor jeg skulle lede andre. 
Jeg gik ud af 8. klasse, så 
jeg havde ingen viden om 
ledelse og overvejede at an-
sætte en forretningsfører. 
Jeg knoklede bare og for-
ventede, at andre knoklede 
lige så meget. Og når jeg 
kom hjem, løb og løb jeg. 
Men der er jo andre værdi-
er i livet. Der er jo kone og 
børn, man også gerne vil 
være noget for,” fortæller 
han.

”Lars og jeg begyndte at 
mødes, og jeg begyndte at 
finde værdierne og at skri-
ve dem ned. Hvad stræber 
man efter? Hvad medfører 
det af savn og afsavn? Jeg 
huskede blandt andet en 
børnefødselsdag, hvor jeg 
lige havde tændt op i gril-
len, og så blev jeg kaldt til 
Hvide Sande.”

Købte autocamper
”Vi lavede en liste med suc-
ceskriterier. Vi havde for 
eksempel en idé om at købe 
en autocamper, når vi blev 
gamle. Men hvorfor ikke 
nu, mens børnene var små? 
Så Lars fik mig til at køre 
ud til et caravancenter for 
at se på en autocamper i ste-
det for at købe en Mercedes 
ML, som jeg dømt om, men 
som bare ville være blevet 
træls for min kone at køre 
rundt i. Og den blev mit 
livs bedste investering. Nu 
kan vi køre en weekend-
tur, når det passer os, det 
er bare skønt! Og vi har fået 

mere trivsel i familien. Jeg 
er blevet mere tålmodig og 
har lært at tælle til 10 både 
hjemme og på arbejde. Man 
skal huske værdierne. Det 
skal ikke kun være hurtigt, 
det skal også være godt,” 
tilføjer han tænksomt.

Undervejs har han skul-
let skrive meget ned for at 
fastholde sine tanker, hvil-
ket har været fremmed for 
ham. Men han kan mærke, 
det virker. Den forandring, 
han selv gennemgik, har 
været med til at ændre fir-
maets kultur. Alt er profes-
sionaliseret, selv den bule-
de termokande er væk.

”Nu er vi de professio-
nelle entreprenører under 
vandet,” smiler Morten.

Lars Sigurd er aktuel 
med workshoppen Vær den 
bedste udgave af dig selv, 
der starter 28. september. 
Se mere på siigurd.dk.
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Lars Sigurd fra Hjerting hjælper fortravlede forretningsfolk og 
andre med at ændre deres liv ved hjælp af positiv tænkning
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