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Er du også omgivet af idioter? 

 

Nyt unikt samarbejde indenfor konflikthåndtering 
  
Rockmusikeren Asger Steenholdt og advokaten Jørn Nedergaard har 
startet virksomhed indenfor konflikthåndtering og kommunikation. 
Sammen kalder de sig ”Rockmusikeren og Advokaten”, og de 
udbyder en række kurser, som er interessante for både erhvervslivet 
og private personer. 
  
“Hør, aftalte vi ikke at mødes kl. 13?” 
“Joh, men du plejer da altid selv at komme for sent…” 
“Hvis du så bare havde brugt tiden på at rydde op på dit skrivebord!” 
“Når man har så stort ansvar som jeg, kan man virkelig ikke rydde op hele tiden…” 
“Årh., hold da kæft, din idiot!” 
 
Der gemmer sig et menneske inden i enhver idiot. Men vi kommer let til tale forbi 
hinanden og se vore medmennesker i et forkert lys. Vi bliver forvirrede, i dårligt humør 
og vi mister fokus. Det betyder at arbejdsglæden og livskvaliteten forsvinder, og det går 
ud over både helbredet og indtjeningen. 
 
“Rockmusikeren og Advokaten” afholder kurser i ansvarlig kommunikation. Det handler 
om at lytte til såvel egne som andres følelser. Som mennesker har vi nemlig behov for at 
lære os selv og vore medmennesker at kende som dem, vi virkelig er. Først da bliver vi i 
stand til sammen at håndtere uenighed og skabe vækst. 
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Når man ser på konflikter, er det vigtigt at se hele billedet. Det er sikkert de færreste, der 
har et succesfuldt arbejdsliv, hvis privatlivet hænger i laser. Omvendt vil et dårligt 
arbejdsmiljø påvirke både familien og helbredet. Derfor kalder ”Rockmusikeren og 
Advokaten” deres arbejde "holistisk konflikthåndtering", og de tilbyder både mægling og 
undervisning. 
  
Når to medlemmer i en bestyrelse synes det samme, er den ene overflødig. Asger 
Steenholdt og Jørn Nedergaard finder således styrken i deres forskelligheder, som til 
sammen danner en dynamisk helhed. Hvor Asger Steenholdt spiser tatar, kører i bil, 
bruger Mac, bor på landet og træner med vægte, er Jørn Nedergaard vegetar, kører på 
cykel, bruger PC, bor i byen  og praktiserer ”de fem tibetanere”. Intentionen om at skabe 
god kommunikation er kernen i ”Rockmusikeren og Advokaten”. 
 
Asger Steenholdt er guitarist Big Fat Snake og har spillet bas med bl.a. Lars H.U.G., 
Caroline Henderson, Linie 3, Savage Rose, på Betty Nansen Teatret og Dr. Dante. 
Samtidig er han uddannet mediator og instruktør i innovations- og samarbejdsmetoden 
"Six Thinking Hats". Et langt liv som professionel musiker og kapelmester har givet 
Asger Steenholdt et indgående praktisk kendskab til konstruktiv håndtering af konflikter. 
 
Jørn Nedergaard er mediator og advokat, og han har været praktiserende advokat ved 
domstolene, som er konflikternes ultimative slagmark. I dag fungerer han 
som procesfacilitator, konfliktmægler, coach og underviser i såvel private som 
erhvervsmæssige sammenhænge. Jørn Nedergaard ser det som sin opgave at hjælpe 
mennesker til at lytte til hinanden og blive bevidste om egne behov. Det holistiske syn er 
vejen ud af konflikterne og frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser. 
 
 
Yderligere oplysninger på: 
 
www.rockmusikerenogadvokaten.dk 
 
 
Henvendelse til: 
 
Asger Steenholdt: 
Mail: ajs@rockmusikerenogadvokaten.dk 
Mobil: 2688 0736 
 
Jørn Nedergaard:  
Mail: jn@rockmusikerenogadvokaten.dk 
Mobil: 4021 9255 


