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Kære læser,

Vi er allerede kommet godt i gang med 2019, og det samme 
gælder for min ansættelse her i lufthavnen som Director of 
Airport Sales & Marketing. Jeg har mødt rigtig mange af jer 
allerede, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for en 
meget fin modtagelse. Det har været spændende at høre jer 
fortælle om de udfordringer og muligheder, I står overfor, og 
jeg glæder mig meget til vores fortsatte rejse sammen. En rejse, 
der allerede i år byder på mange spændende opgaver. Som du 
kan læse om her i Connect, har lufthavnen indgået en ambitiøs 
klimastrategi i regi af Brancheforeningen Dansk Luftfart, der skal 
sikre en CO2-neutral flydrift i 2050. Det kræver handling, og det 
er et en opgave, vi tager meget seriøst. Derfor opretter vi blandt 
andet en grøn tænketank, som skal komme med bud på, hvordan 
vi som virksomhed kan blive en af dem, der sætter standarterne 
på den globale scene, når det gælder bæredygtigt luftfart. 

Noget andet, jeg ser frem til, er at vise den nye tilbygning 
i Terminal 2 frem til vores mange forårsgæster. Selv om 
tilbygningen ikke er ny for alle os, der har vores daglige gang i 
terminalerne, er der mange danskere, som endnu har til gode 
at opleve de spændende butikker og spisesteder, der er åbnet 
her gennem den seneste tid. Derfor har vi stadig en opgave i at 
formidle alle de mange nye muligheder, lufthavnen i dag tilbyder 
de rejsende.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne slå et slag for, at I husker at 
melde jer til Diplomfesten for Retail Academy, der i år afholdes 
1. maj. Vi vil så gerne fejre jer og alt det gode, I hver dag gør 
for vores mange gæster. Derudover giver det selvfølgelig mig 
personligt en anledning til at lære jer endnu bedre at kende – 
også i en lidt anden setting end den daglige.

Jeg håber meget vi ses,

Pia Jeanette Lynggaard
Direktør for CPH Airport Sales & Marketing
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Stor milepæl er nået

Selvom det ikke helt var i første kvar-

tal, er det så stort et resultat for hele 

lufthavnen, at det fortjener at blive 

nævnt igen. Den 27. december 2018 

satte lufthavnen nemlig rekord med 

30,3 millioner passagerer. Det er første 

gang nogensinde, at der har været så 

mange passagerer igennem terminal- 

erne på bare ét år. Set i forhold til 

2017 har der været en fremgang på 

1,1 million passagerer i 2018. På trods 

af travlheden har den gennemsnit-

lige ventetid i sikkerhedskontrollen 

været på 3:56 minutter. Et rigtigt flot 

resultat, der skaber en bedre kunde-   

oplevelse fra start.

Høj passagertilfredshed

CPH har arbejdet hårdt for at forbedre 

passageroplevelsen i terminalerne de 

seneste år, og det ser det ud til at love 

godt for 2019. De nye målinger viser, 

at passagererne er meget tilfredse 

med oplevelsen i lufthavnen, herunder 

processerne, personalet, wifi, shop-

ping og mad. Samlet set landede 

tilfredsheden i 2018 på 81 procent. På 

baggrund af tallene vurderes CPH som 

den 10. bedste lufthavn i forhold til 

sammenlignelige lufthavne i EU.

Nye butikker

About Vintage

Saint Laurent

Polo Ralph Lauren

Design Letters

Espresso House

Eksklusive services i 
lufthavnen

Fra mandag til fredag mellem klokken 

9-12 kan du få skudt huller i ørene hos 

Pilgrim. Det gælder kun for havne-

kortholdere og ikke passagerer. Hvert 

hul koster 75 kroner og udføres af 

personalet i butikken. I TAX FREE Main 

Shop kan du hver fredag, lørdag og 

søndag få lagt gratis neglelak i det 

nye #Looklab-område. Både ansatte 

og passagerer kan lægge vejen forbi 

neglebaren, der er lavet i samarbejde 

med mærket Essie, og du vælger selv, 

hvilken farve du ønsker.

Større ombygninger

Efter en større ombygning slog Lag- 

kagehuset igen dørene op primo 

marts. Den nyindrettede enhed med 

lækre møbler, fine detaljer og integre-

rede plantekasser i bænke og borde 

skaber en dejlig oase for de mange 

rejsende, der lægger vejen forbi.

Televærksted i CPH

Televærkstedet Phobilix er åbnet på 

2. sal i Terminal 2 Landside og er en 

ny service kun til havnekortholdere 

og ikke passagerer. Her kan du få 

repareret alle typer af skader lige fra 

knækket bagcover, knust glas, defekt 

mikrofon eller højtaler og døde batte- 

rier på private enheder. Det samme 

gør sig gældende for tablets og 

computere. 

•

•

•

Siden sidst
1.972.167 gæster rejste gennem 

terminalerne på årets første måned i 

2019. Det er 2,3 procent flere end året 

før. Her er et udpluk af, hvad der ellers er 

sket i første kvartal.
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Københavns Lufthavn skal være 
foregangsvirksomhed i flybranchen, når 
det gælder den grønne dagsorden. Det 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør 
i CPH, der primo marts lancerede en 
ambitiøs klimastrategi i forlængelse af det 
klimaudspil, CPH indgik sammen med resten 
af den danske luftfartsbranche i februar.

Ambitiøs 
klimaindsats 
får luft under 
vingerne
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Allerede i år skal Københavns Lufthavn være CO2-neutral. Det 
samme gælder for al indenrigsflyvning, der fra 2020 vil blive 
CO2-kompenseret 100 procent. I 2030 skal luftfartens fossile 
aftryk reduceres med 30 procent i forhold til 2017, mens den 
skal være fuldkommen CO-neutral i 2050. Sammen med resten 
af den danske luftfartsbranche har CPH lanceret et ambitiøst 
klimaudspil, der skal sikre bæredygtig flytransport inden 
for nær fremtid. Det er første gang nogensinde, at luftfarts-
branchen er gået sammen om et fælles klimaudspil, og de nye 
tiltag forstærker den rejse mod et grønnere klima, som Køben-
havns Lufthavn har været på gennem de senere år.

”Flere end 30 millioner mennesker rejser årligt via Køben-
havns Lufthavn ud for at opleve verden og kommer hjem med 
inspiration og oplevelser. At kunne flyve over hele verden er 
afgørende for vores velstand og velfærd. Men det må ikke ske 
på bekostning af vores klima, og som lufthavn har vi selvføl-
gelig et ansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi 
gennem en lang årrække givet en masse klimaforbedrende ini-
tiativer luft under vingerne, eksempelvis med grundvandskøling 
af vores terminaler, udskiftning af lys, opsætning af solceller 
og meget mere. Men som lufthavn kan vi ikke løse klimaudfor-
dringerne selv. Derfor er jeg glad for, at Københavns Lufthavn 
er med i et ambitiøst, fælles brancheudspil på klimaområdet,” 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør for Københavns Lufthavn. 

Udspillet er blevet til i samarbejde med de 22 medlemsvirk-
somheder af Brancheforeningen Dansk Luftfart, som CPH er 
med i bestyrelsen for. Ligesom i de fleste andre brancher har 
klimaudfordringerne gennem den senere tid fyldt mere og 
mere i debatten, herunder særligt flytrafikkens CO2-bidrag. 
Og det er helt berettiget, mener Brancheforeningen. For 
selv om luftfarten i dag kun står for mellem to-tre procent af 
verdens fossile CO2-udledning, er den globale vækst i branchen 
betydelig, og det øger udfordringen markant.

Bæredygtigt brændstof er nøglen
Derfor er der også et særligt behov for, at nogen går forrest 

i kampen for at finde brugbare løsninger, der rækker ud over 
de nuværende internationale strukturer. Særligt set i lyset af, at 
CPH kun har direkte kontrol over cirka syv procent af den sam-
lede CO2-emission, der udledes i lufthavnen, mens fly, transport 
til og fra lufthavnen samt andre partneres forbrug i og omkring 
lufthavnen står for 93 procent af den samlede udledning. Et 
væsentligt element i lufthavnens klimastrategi er derfor også at 
etablere partnerskaber, der bidrager til forskning og udvikling 
i form af innovative løsninger som eksempelvis bæredygtigt 
brændstof, elfly og andre klimaforbedrende teknologier, 
påpeger Thomas Woldbye. 
”Bæredygtigt brændstof er nøglen til bæredygtig flydrift. 
Udviklingen af nye innovative løsninger kommer til at kræve 
en fokuseret og ikke mindst omkostningstung indsats fra hele 
luftfartsbranchen, og derfor har vi også brug for, at politikere, 
uddannelses- og forskningsinstitutioner og eksperter engagerer 
sig sammen med os. Udviklingen af fremtidens flybrændstof er 
også et muligt dansk energieventyr, som vi i CPH ønsker at være 
med til at skrive. Med vores klimastrategi har vi forpligtet os på 
nogle ambitiøse mål, og vi glæder os til at sætte endnu mere 
fart på arbejdet sammen med resten af luftfartsbranchen.”

De konkrete målsætninger i 
CPH’s nye klimastrategi

• I 2019 skal CPH skal være en CO2-neutral 
lufthavn 
Dette opnås gennem en fortsat indsats for at 
nedbringe den udledning, som CPH har kontrol 
over (heriblandt CPH’s energi- og brændstoffor-
brug samt medarbejderes forretningsrejser) samt 
ved at foretage klimakompensation, der opvejer 
CPH’s restudledning ved at støtte CO2-reducerende 
projekter i Danmark og andre lande.

• I 2030 skal driften af lufthavnen og transport 
til og fra lufthavnen være emissionsfri 
Dette opnås ved, at CPH blandt andet fortsætter 
sine investeringer i solcelleanlæg og understøtter 
den grønne omstilling af landtransporten ved at 
styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer 
på og uden for lufthavnens område.

• I 2050 skal hele lufthavnen være emissionsfri 
Det betyder, at Københavns Lufthavn skal være 
helt uden CO2-udledning fra selve lufthavnen, 
flytrafikken, virksomhederne, der opererer i 
lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. 
Dette opnås gennem strategiske partnerskaber på 
tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og 
forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af 
bæredygtigt brændstof og udvikling af klimaven-
lige teknologier.

Grøn strøm og trafik 
Den grønne omstilling af CPH betyder blandt an-
det, at lufthavnen i højere grad selv vil producere 
grøn strøm, ligesom man vil arbejde på at skabe 
smartere, grønnere og renere trafik på jorden, 
så lufthavnsmedarbejderne kan udføre deres 

arbejde med udstyr og køretøjer, der ikke bruger 
traditionelt fossilt brændstof. Derudover skal 

både medarbejdere og passagerer kunne komme 
til og fra lufthavnen ved hjælp af bæredygtige 

transportformer.
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Hvorfor søgte du stillingen som direktør 
for Marketing og Airport Sales?

”Da jeg blev kontaktet i forhold til 
stillingen, var jeg lige skiftet internt i mit 
forrige job og syntes som udgangspunkt 
ikke, at tidspunktet var det rette. De 
spurgte, om jeg alligevel ikke ville høre 
lidt om det, og hende jeg talte med, 
nåede kun akkurat at sige Københavns 
Lufthavn, før jeg var solgt. Lufthavnen 
er en ultimativ shopping destination 
med 30 millioner gæster. Du har en 
tæthed og nærhed i kunder, du ikke får 
andre steder, samtidig med at der er en 
markant international forbindelse – både 
hvad angår passagerer men også i brands 
og koncepter. At få lov til at præge en 
så spændende shopping destination er 

svært at sige nej til med den baggrund, 
jeg har.”

Hvad er det for en baggrund, du har?
”Jeg er uddannet i butik, hvor jeg har 

stået bag disken i rigtig mange år, men 
har også arbejdet bag scenen og købt 
ind. Siden 2007 har jeg været ansat hos 
DEAS i forskellige stillinger, og senest 
som kommerciel chef for de 17 shopping 
centre, som virksomheden driver rundt 
om i Danmark. Mere specifikt kommer 
jeg derfor med en bred viden om retail, 
jeg kender til at drive et sted med mange 
interessenter og har samtidig solid leder-
erfaring, som, jeg tror, er nødvendig for 
at drive en virksomhed i forandring.”

Hvad er det konkret, der bliver dine 
opgaver?

”Jeg skal på et overordnet plan arbejde 
med udviklingen af shoppingcenteret og 
enhederne og se på, hvor vi kan optimere 
og hvor vi kan vokse henne. I forhold 
til marketingdelen skal jeg dels sikre, at 
vi arbejder med det setup, vi har i dag, 
og dels kigge ind i, om der er ting, vi 
kan gøre digitalt, som kan flytte vores 
forretning.”

Hvilke visioner har du for lufthavnens 
shoppingcenter i fremtiden?

”Vi skal have skabt flere nuancer. Vi 
skal passe på ikke lave et traditionelt 
shoppingcenter, men et, der er tilpasset 
til det knudepunkt, lufthavnen er. Vores 
gæster er alt lige fra velhavende kinesere 

Som tidligere kommerciel chef for 17 af landets største shop-
pingcentre havde Pia Jeanette Lynggaard solid erfaring med 
sig i bagagen, da hun indtog rollen som ny direktør for CPH 
Airport Sales & Marketing primo december. Connect har sat 
den 54-årige retail-rotte stævne for at blive klogere på, hvem 
hun er, og hvilke visioner hun har for lufthavnens kommer-
cielle kvadratmeter.

Ny direktør vil skabe 
flere kommercielle 
nuancer
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til fru Jensen fra Sydsjælland og de skal 
alle synes, at det er interessant for dem.”

Kan du give eksempler på nogle konk-
rete nuancer, du savner herude?

”Den måde, vi rejser på ferie på i dag, 
skal afspejles bedre. Vi tager på yoga-
rejser, skiferier og fodboldture, og den 
aktive livsstil og sportssegmentet ser jeg 
et stort udviklingspotentiale i. Derudover 
har jeg en lidt skør ide om accessories 
til kæledyr. Det er et område, hvor der 
særligt internationalt sker virkelig meget, 
og som kunne være sjovt at udfolde.” 

Hvilke uforløste potentialer ligger der i 
din optik i shoppingcenteret i dag?

”For et par år siden kiggede man 
meget ind i F&B, hvor der manglede 
steder for særligt den yngre målgruppe. 
I dag kigger vi mere på de butikskatego-
rier, vi er underrepræsenteret på, og som 
sportskategorien er et godt eksempel på. 
Men vi skal også tænke i helt nye baner. 
Måske skal vi i fremtiden ikke kun sælge 
noget, man har brug for på rejsen. Måske 
skal man kunne købe sin nye bil eller sit 
nye køkken i lufthavnen. Det kan være vi 
skal etablere små arbejdspladser herude 
eller steder, hvor man kan få en lur mel-
lem sine connections.”

Hvilke tanker gør du dig om det arbejde, 
du skal i gang med?

”Jeg gør mig mange tanker om særligt 
det store udvidelsesprojekt, der alle-
rede er godt i gang. Hvad er det for et 
oplevelsesunivers, vi skal skabe, og hvad 
har den rejsende passager brug for på 
sin vej? Hvordan kan vi gøre shopping-
centeret større men stadig interessant? Vi 
skal ikke lave mere af det samme, men i 
stedet tilføre nye kategorier, der omfav-
ner de tendenser, der er i samfundet. Det 
bliver noget af det vigtigste.” 

CPH har netop lanceret en grøn agenda, 
hvordan kommer den til at påvirke shop-
pingcenteret?

”Der er allerede blevet gjort meget i 
forhold til affaldssortering, solceller og 
grundvandskøling, men det er klart, at 
den grønne agenda kommer til at få en 
indflydelse på fremtidens shoppingcen-
ter her i lufthavnen. Når vi kigger efter 
nye brands og enheder, så kommer det 
afgjort til at fylde mere. Vi kommer til at 
kigge efter virksomhedernes CR-politik 
og deres grad af bæredygtighed, og det 
gælder både for F&B og beklædning. 
Der bliver stillet større og større krav for 
forbrugerne side, og i dag er det noget, 
de med rette forventer. Derfor kommer 
det også til at skinne igennem på vores 
butiksmæssige strategi.” 

Nu har du været her siden december – 
hvordan har den første tid været?

”Meget hektisk, men også vildt sjov. 
Jeg er stadig i ’honeymoon’ fasen og 
meget euforisk over det hele. Jeg møder 
hele tiden så mange dygtige mennesker, 
og jeg er stadig ved at finde min vej ud i 
krogene af virksomheden. Derudover har 
det været enormt fascinerende at opleve, 
hvordan enhederne i shoppingcenteret 
ikke kun engagerer sig i egen butik, men 
også vil være en del af noget større. Det 
har jeg ikke oplevet på samme måde før, 
og det er superdejligt at mærke, at vi alle 
trækker i samme retning.” 

Hvad glæder du dig mest til at komme i 
gang med?

”En endnu tættere dialog med 
forpagterne og at komme tættere på 
hverdagen. Jeg glæder mig til at få 
fingrene ned i de små finesser og fin- 
justeringer, der gør, at man får taget den 
rette viden med i det videre arbejdet. Det 
har jeg ikke haft så meget tid til endnu. 
Og så glæder jeg mig til den fortsatte 
udvikling af CPH, hvor vi sammen kan 
tænke de nye tanker, der skal til, så vi 
også om ti år har en af de mest spænd-
ende shopping destination i Danmark.”

Om Pia Jeanette Lynggaard

54 år og kommer fra Deas A/S, tidligere Steen 

& Strøm, hvor hun har været ansat siden 2007. 

Deas A/S driver i alt 17 danske Shoppingcentre, 

herunder Lyngby Storcenter og Frederiksberg 

Centret, med cirka 65 millioner gæster om året 

til sammen. Pia kommer senest fra en stilling 

som Kommerciel Chef – Centermanagement 

og har haft ansvaret for drift, marketing og 

udvikling af shoppingcentrene, butiksmix, 

trends og tendenser i detail og F&B. Herudover 

har Pia en solid kommerciel retail-baggrund fra 

blandt andet TH. Wessel & Vett, Magasin, Estee 

Lauder A/S, IC Companys og Royal Copenhagen 

A/S.

7

Connect — Et indblik i CPH  |  Marts  |  2019



Olivia Joof 
har fundet 
sit flow

Takket være en god mavefornemmelse 
og et liv, der endelig er i ’flow’, har 
Olivia Joof allerede godt gang i 
karrieren, selv om hun endnu ikke er 
færdig på skuespilskolen. Mød det 
30-årige skuespiltalent, der aktuel i 
CPH’s seneste kampagne for det nye 
område i Terminal 2.





Radiovært, danser og kunstner. Gennem be- 
gyndelsen af tyverne forsøgte Olivia Joof at 
skabe sig et navn inden for en lang række 
forskellige udtryksformer. Men hver gang ude-
blev successen, for der var ikke ’flow’ i det, som 
hun siger i dag. Faktisk var det først, da hun for 
nogle år siden fik en værtsrolle på et børnepro-
gram på DR Ultra, hun fandt det. Flowet, altså. 
Hun opdagede, hvor enormt let hun havde ved 
at forstå instruktørens instrukser og gøre, hvad 
han bad hende om. Som barn af skuespillerne 
Hella Joof og Runi Lewerissa havde hun ellers 
haft skuespillet tæt inde på livet gennem hele 
sin barndom, men alligevel var det først dér, 
drømmen om de skrå brædder for alvor blev 
tændt. Siden har hun har haft vægtige roller i 
både tv-serier og på teatre, til sommer er hun 
færdig på skuespilskolen i Aarhus, og gennem 
de seneste måneder har du kunnet se hende i 
en række små kampagnefilm for lufthavnens 
nye område i Terminal 2.

”Det tog tid, fordi jeg havde brug for at 
mærke det selv. Når man er i begyndelsen af 
20’erne, er det svært at mærke, hvad man 
gerne vil. Der er det meget nemmere at finde 
ud af alt det, man i hvert fald ikke har lyst til,” 
siger hun, da Connect fanger hende på tele-
fonen fra Aarhus, hvor hun bor.

Mavefornemmelsen er afgørende
Selv om årene før skuespilskolen på nogle 

områder var forbundet med usikkerhed og 
følelsen af ikke at slå til, har de alligevel lært 
Olivia Joof en hel del. Særligt at hun bør stole 
på sin mavefornemmelse, forklarer hun.

”Jeg har gjort det modsatte i rigtig mange 
år. Både i forhold til livet generelt, kærlighed, 
venskaber og penge. I virkeligheden er der ret 
basalt to måder at være i verden på. Den ene 
er hele tiden at ville have mere eller noget 
andet, og så er der måden, hvor man læner 
sig lidt tilbage i livet. Hvis ham der fyren eller 
pigen slet ikke kigger på mig, skal jeg måske 
lade være med at tage ned på dennes stamsted 
hver weekend, for der er ikke flow i det,” siger 
hun og holder en lille pause.

”Jeg har brugt alt for mange år på ikke at 
være i flow. Der sad ligesom en prop i. Det 
var så farligt for mig at fejle, både da jeg 
dansede og lavede kunst, men da jeg begynd- 
te på skuespillet forsvandt det. For første 
gang var der noget, der føltes vigtigere og 
bedre, og som fik mig til at pakke min egen 
forfængelighed væk.”

Derfor er hendes mission først og fremmest 
at stole på sin intuition og den lille stemme 
inde i hovedet. For nyligt sagde hun nej til en 
opgave, der var ’ret stor’, men hvor hun kunne 

mærke en lille nagende ubalance i kroppen. 
Og det skal man turde, mener hun, hvis man 
gerne vil være et balanceret menneske.

”Mange skuespillere er bange for at sige nej 
til ting, fordi de har hørt gyserhistorier om, 
at der ikke er noget arbejde at få. Men det 
er afgørende for mig at mærke efter og ikke 
sige ja til noget af angst for at blive arbejdsløs. 
Samtidig gør det, at jeg har fundet en ro i, 
at hvis jeg efter en casting ikke bliver tilbudt 
rollen, så er det ok. Nogle roller skal man ikke 
have, og måske er det fordi, jeg har brug for 
en pause, måske ringer nogle andre og tilbyder 
mig en anden mere passende rolle senere på 
måneden. Alting sker, fordi det skal. Under alle 
omstændigheder har jeg erfaret, at hver gang 
jeg ikke følger min mavefornemmelse eller den 
indre guide, så går det galt.”

Fokus på én ting
Selv om hun endnu ikke er færdiguddan-

net, har hun allerede formået at skabe et 
eftertragtet navn for sig selv. Senest har hun 
medvirket i Mikael Wulffs tv-serie ’Perfekte 
steder’ på TV2, hvor hun spiller karakteren 
Simone, og haft en af hovedrollerne i det 
anmelderroste performanceteaterstykke 
Amlet på Aarhus Teater, et moderne take på 
Shakespeares Hamlet. Mange virksomheder 
kontakter hende ofte i forsøget på at få hende 
til at arbejde som influencer, men indtil videre 
har hun sagt nej til alt. Det interesserer hende 
ikke.

”Jeg tænker meget over ikke at lave noget, 
der ikke har med mit fag at gøre. Det tager 
fokus, og jeg er nok lidt for distræt i forvejen, 
så for mig er det fint at fokusere på en ting ad 
gangen. Men kampagnen for lufthavnen var 
for mig noget andet. Selvfølgelig er det mig, 
der laver reklamerne, og der står mit navn 
på. Men det er et lille univers, der er skabt til 
dette ene formål, og det betød noget for mig. 
Samtidig vidste jeg, at de havde kontakt med 
Julie (Rudbæk, red.), og der tænkte jeg ’ok, 
det lyder godt der her’. Jeg vidste, hun havde 
samme holdning til, hvor fokusset skulle ligge, 
og at det stadig var skuespil, ramte mig,” siger 
hun og fastslår, at optagelserne har været 
nogle af de sjoveste og længste arbejdsdage, 
hun nogensinde har haft.

”Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg grinede 
tolv timer i streg!”

Noget kunne tyde på, at en hel del af den 
glæde netop er smittet af på de færdige film. I 
hvert fald viser en analyse af kampagnen, 

at 85 procent af dem, der skulle ud at rejse 
inden for to-tre måneder, havde lyst til at 
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Når mor er kendt

At Olivia Joof er datter af skuespiller og instruktør Hella 
Joof, lader sig på mange måde ikke skjule. Det sorte 
hår krøller på den samme måde. Efternavnet er ens. 

Det samme gælder for den positive indstilling til, hvad 
livet byder på. Der er med andre ord en oplagt fare for 
konstant sammenligning – noget, der i begyndelsen af 
Olivia Joofs karriere irriterede hende lidt. I dag trækker 

hun mest på skuldrene af det.

”Jeg kan godt se, at man lige er nødt til at runde det. 
Men det er jo mit liv og mine valg, ikke min mors. Det er 
lidt ligesom, når folk spørger, om det ikke er underligt at 
have en kendt mor. Men jeg har jo intet at sammenligne 
med, for jeg har ikke oplevet andet. Mit liv er normalt 

for mig, og det er som om, jeg skulle kunne forklare det 
ud fra, hvordan andre mennesker ville have det, hvis de 

levede mit liv for en dag.”

3 korte til Olivia
 

Har dit forhold til lufthavnen ændret sig 

efter at have været på optagelse herude?

”Det er gået op for mig, hvor meget der er 

sket herude. Jeg har rejst to gange siden, og 

hver gang har jeg taget i lufthavnen i meget 

bedre tid, end jeg plejer. Jeg kan ellers godt 

være typen, der er i sidste øjeblik, men jeg har 

helt ægte været her i god tid. Jeg har drukket 

et glas vin alene og følte mig meget voksen. 

Det var en ren luksusoplevelse. Man mærker 

tydeligt, at der virkelig er nogen, der går op 

i det her sted, og det er virkelig en lækker 

lufthavn, vi har.” 

Har du en fast rutine i lufthavnen?

”Det har ændret sig lidt, efter jeg lavede 

kampagnen. Nu skal jeg prøve noget nyt hver 

gang. Tidligere har jeg altid været på Joe & 

the Juice og kørt dobbelt op på ingefærshot, 

en kalkunsandwich og nogle gange en latte 

med ingefær. Men det har ændret sig. Nu vil 

jeg prøve alle stederne og gøre det til en lille 

udflugt.”

Hvordan var det at optage herude?

”Man kunne virkelig mærke, at der var blevet 

investeret nogle kræfter i det, og det gør, 

at man som skuespiller bliver tryg. Man ved, 

man er i gode hænder. Jeg har prøvet masser 

af gange at stå og fryse og ikke have noget 

vand på timelange optagelser. Det her var så 

sindssygt tjekket, og der var styr på det. Det 

var virkelig en vidunderlige oplevelse.”

11
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Kampagnen retur

Fra april skruer CPH atter kampagnen med 

Julie og Olivia op på fuld blus. For CPH har 

forsat en opgave i at sikre kendskab til det 

nye shoppingområde i Terminal 2, siger Louise 

Koldsgaard, Senior Brand Manager i CPH.

”Selvom det måske ikke er nyt for os, der 

arbejder i lufthavnen, så er der jo mange 

rejsende, som kun rejser få gange årligt – og 

derfor ikke har haft mulighed for at opleve det 

nye område. Derfor vil vi meget gerne skabe 

opmærksomhed i målgruppen omkring de nye 

shopping- og spisemuligheder, så de rejsende 

forhåbentlig planlægger at besøge disse på 

deres forårstur, påskeferie eller sommerferie.”



besøge det nye område i Terminal 2, som 
filmene promoverer.

Forfatter til #metoo-novelle
Selv om skuespillet får stort set al fokus 

i øjeblikket, har Olivia Joof også en særlig 
passion for skriveriet. Faktisk kan hun 
allerede skrive forfatter på cv’et, da hun 
for to år siden fik udgivet en novelle. 
Lysten til at skrive begyndte, inden ideen 
om skuespillet for alvor havde forankret 
sig i bevidstheden. Hun var ude at rejse 
med sin mor, Hella Joof, og havde lige 
set HBO-serien Girls, der med lige dele 
humor og alvor følger fire unge kvinders 
liv i New York.

”Jeg ville vildt gerne lave sådan en 
serie. Men min skulle være med brune 
piger og lidt mere dansk, både i forhold 
til vores humor og vores ærlighed. Da 
jeg begyndte at skrive på manuskriptet, 
fandt jeg ud af, jeg var ret dårlig til det, 
og begyndte i stedet at skrive det som 
noveller.”

En af de små historier, Comuna, blev i 
2017 udgivet i novellesamlingen Skam, 
der også havde anerkendte forfattere 
som Lone Hørslev og Jens Blendstrup på 

bidragslisten. I Comuna følger man en 
kvindelig hovedperson på ferie i Brasilien 
med sine veninder. På en natklub møder 
hun en lidt for smart lokal fyr, hun ender 
hjemme hos.

”Det er en ordentlig mundfuld, og den 
er sådan lidt #metoo-agtig, men også 
god. Lige nu har jeg sat skriveriet lidt 
på standby, men det er noget, jeg helt 
sikkert tager op igen. Drømmen om at 
skrive en tv-serie lever stadig i bedste 
velgående, og der er en god energi og 
flow i projektet.”

Hvad fremtiden ellers helt byder på, er 
dog stadig helt åbent. I første omgang 
handler det om at færdiggøre uddan-
nelsen og suge til sig af al den erfaring, 
hun kan få.

”Jeg vil det hele og ikke noget 
bestemt, og jeg er meget åben overfor 
det, der kommer. Jeg har lige fået en 
rolle som politibetjent i en tv-serie, og 
det er så cool. Det havde jeg aldrig troet, 
jeg skulle spille. Serien kommer ud, når 
jeg er færdig på skolen, og så er alt ellers 
wide open. Det er meget spændende.”

3

1. 24 nye grunde til at 
komme ud i lufthavnen i 
ekstra god tid – det er et af 
de centrale budskaber i de 
små reklamefilm med Julie 
Rudbæk og Olivia Joof i 
hovedrollerne.

2. I filmen ’Mødet i 
lufthavnen’ ramler Olivia ind 
i Julie med sin jordbær-
smoothie i hånden. Heldigvis 
er der åbnet et nyt shoppe- 
område med mange nye 
butikker. 

3. Humor er blevet valgt 
som greb på kampagnen, da 
det er et stærkt redskab til 
få folk til at engagere sig. 
Her ses de to veninder efter 
Julies akavede flirt.
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Sofie er 25 år 
og chef for
130 ansatte

Ved at udnytte den interne jobstige er 
25-årige Sofie Schmidt blevet chef for Lag-
kagehusets 130 ansatte i lufthavnen på 
blot tre år. Bliv klogere på, hvordan hun 
bar sig ad, og hvad Lagkagehuset gør for 
at fastholde og udvikle sine medarbejdere.



”Jeg kan, jeg vil, jeg skal.” Et mantra som 
Sofie Schmidt har arbejdet ud fra, siden hun 
for tre år siden begyndte i Lagkagehuset som 
Teamleder for enheden i Terminal 2. I dag er 
hun avanceret til Area Manager i lufthavnen, 
hvilket betyder, at hun som 25-årige har det 
overordnede ansvar for en medarbejderstab 
på 130 ansatte samt tre af kædens mest travle 
butikker. Da hun begyndte i CPH, havde hun 
ikke gjort sig så mange tanker om, hvor længe 
hun skulle være her. Så længe det var sjovt at 
gå på job, og hun kunne se sig selv vokse, ville 
hun blive. Nogenlunde sådan formulerede hun 
sig til en af de første samtaler med chefen, som 
ikke var sen til at hjælpe Sofie på vej mod et 
større ansvar. 

”Jeg har hele tiden haft en ambition om at 
ville noget mere, og hvis man har det, er man 
også nødt til at give udtryk for det til chefen,” 
siger Sofie Schmidt.

Men som arbejdsplads er man også nødt 
til at lytte, hvis man ønsker at udnytte det 
fulde potentiale i sine ansatte, påpeger Maria 
Thestrup, der er træningschef for alle Lagkage-
husets butikker, men også Sofies tidligere chef i 
CPH-enheden. 

”Vi holder løbende ’Lagkagesamtaler’ med 
alle ansatte, og noget af det første, vi spørger 
om, er, om vedkommende ser sig selv som leder 
en dag. Det er i de her samtaler, vi forsøger 
at komme ind til kernen af, hvad de ansatte 
ønsker af Lagkagehuset som arbejdsplads, og 
det giver os et godt indblik i, hvordan vi kan 
udfordrer den enkelte og gøre det sjovt for alle 
at gå på arbejde. Det sidste er utroligt vigtigt, 
har vi erfaret, i forhold til at fastholde særligt 
de yngste på arbejdspladsen.”

Hjælper sine egne frem
Når en lederstilling skal besættes hos Lag-

kagehuset rekrutterer de hellere internt end 
henter nogle ind udefra, og alderen spiller i 
denne sammenhæng ingen rolle, siger Maria 
Thestrup.

”For os handler det om det rigtige mindset. 
Vi søger ikke en bestemt aldersgruppe blandt 
vores ansatte, men nogle der har lyst til at 
være en del af vores rejse. Derudover er det 
altid vores førsteprioritet at hjælpe en af vores 
egne frem. Vi ved, at ’Generation Z’ ikke er hos 
os i lang tid, så dem, der gerne vil være her, 
støtter vi i at arbejde sig op ad, hvis det er det, 
de har lyst til,” pointerer hun.

En af udfordringerne i forhold til at fast-
holde særligt de unge er, at mange ikke ser de 
karrieremuligheder, der ligger i virksomheden, 
forklarer hun.

”Typisk bliver vores unge medarbejdere i 
et til to år, før de skal videre i det formelle 
uddannelsessystem. Mange oplever det som 
mere prestigefyldt at læse på en videregående 
uddannelse end at være teamleder eller 
butikschef i detailhandlen, hvilket vi selvføl-
gelig synes er ærgerligt. Det er også derfor, vi 
gerne vil hjælpe de af vores ansatte videre, der 
ytrer ønske om det. Vi vil gerne vise, at man 
hvis man vil, så kan man relativt let få et stort 
ledelsesansvar hos os, som kræver en del flere 
år at opnå i mange andre brancher.”

Det var netop den mulighed, Sofie Schmidt 
så, da hun begyndte i virksomheden, og da hun 
havde fået formidlet det til sin leder, kunne de 
sammen begynde at planlægge hendes videre 
karriereplan. 

”Vi talte løbende om, hvad der skulle til for, 
at jeg kunne komme til næste step. Hvilke 
parametre skulle jeg udvikle mig på, og hvilke 
konkrete opgaver kunne udfordrer mig?”, 
husker hun.

Efter et lille år lykkedes det hende at blive 
forfremmet til butikschef. En rolle hun varetog, 
indtil hun ved årsskiftet byttede titlen ud med 
Area Manager. 

Lederens ansvar
Selv om det selvfølgelig gør arbejdet lettere 

for chefen, når en ansat er tydelig og eksplicit 
omkring sin karriereplan, hviler ansvaret for 
fastholdelse og udvikling dog primært på chef- 
en, mener Maria Thestrup.

”Det kræver først og fremmest en selvindsigt 
hos lederen, der skal være åben for feedback 
begge veje. Dernæst er det afgørende, at man 
evner at skabe et trygt og sjovt arbejdsmiljø 
med masser af anerkendelse af den enkelte,” 
siger hun, mens Sofie Schmidt følger op.

”Som medarbejder er det fedt, når man får 
en anerkendelse af, at ’ja, det er dig, der er 
den næste i rækken’ og vide, at hvis man arbej-
der hårdt nok for det, så skal det nok lykkes. 
Jeg er kun 25 år, men har allerede nu et stort 
ansvar. Jeg læser en HD gennem Lagkagehuset 
og i morgen rejser jeg til New York for at være 
med til at åbne vores første butik i USA. Hvis 
jeg havde læst en traditionel uddannelse, ville 
jeg jo nærmest først være blevet færdiguddan-
net nu.”
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3 korte til Sofie 
Schmidt

Hvordan er det at være leder for så mange i en 

alder af 25 år?

”Det er et stort ansvar, men der er altid nogen, der 

kan hjælpe mig. Jeg har altid fået sparring og har 

aldrig følt, jeg har stået alene med en opgave. Det 

giver en tryghed. Samtidig er hver dag spændende 

og udfordrende, og det er netop det, der gør, at jeg 

ikke kunne forestille mig et andet erhverv. At arbej- 

de med unge mennesker, som jeg gør, er enormt 

givende og inspirerende.”

Hvad vil du råde andre unge til, hvis de ønsker 

mere ansvar på deres arbejdsplads?

”Til at klø på og tage ejerskab og ansvar i jobbet, og 

ikke være bange for at ytre sine drømme og ambi-

tioner for sin leder. På den måde kan lederne klæde 

den unge bedst muligt på til at kunne opnå sine 

mål.” 

Fortryder du aldrig, at du valgte en vid-

eregående uddannelse fra?

”På ingen måde. Jeg er overbevist om, at mulighed-

erne er mindst ligeså mange for mig, som for dem 

der har taget en videregående uddannelse.”

»Som medarbejder er det fedt, når man får en anerkendelse 
af, at ’ja, det er dig, der er den næste i rækken’ og vide, at 
hvis man arbejder hårdt nok for det, så skal det nok lykkes. 
Jeg er kun 25 år, men har allerede nu et stort ansvar.«
Sofie Schmidt, Area Manager
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Udvikling af særligt arbejdspladsens 
yngste medarbejdere afhænger i høj 
grad af den unges relation til lederen. 
Det siger Karen Christina Rasmussen, 
lektor ved Cphbusiness og projektleder 
bag undersøgelsen ’Ledelse af unge’, der 
udkom sidste år. En undersøgelse, der 
viser en række interessante pointer i for-
hold til, hvorfor nogle virksomheder i dag 
kan have svært ved at holde på særligt de 
unge medarbejdere.

”Det er anderledes at lede unge i dag, 
end det var for bare ti år siden. De er 
vokset op og formet af noget andet, end 
de ældre generationer, og mange ledere 
har svært ved at spejle sig selv i unge i 
dag,” siger hun og peger på, at det nød-
vendiggør en hel anden grad af nærvær 
af lederen end tidligere.

”De yngste generationer er vokset op i 
en ’nulfejlskultur’, og derfor kræver det 
også en meget nærværende ledelse, der 
hjælper dem med at forstå rammen, så 
de kan lære at mestre opgaverne. I dag 
skal man som leder på mange måder 
være dobbelt så nærværende, end for 
blot ti år siden. Det er et stort skifte.”

Anderkendelse rykker unge
Anderkendelse og feedback spiller 

også en stor rolle i forhold til unges 
arbejdsglæde og dermed også længden 
på ansættelseskontrakten. Som sådan 

er det ikke noget nyt, påpeger hun, det 
ønsker alle generationer, men frekvensen 
skal være højere for de unge.

”Jo bedre en leder er til at være 
tydelig, imødekommende, anerkend-
ende og give dem konkrete erfaringer, jo 
større succes har man med at fastholde 
den unge. Ældre derimod kan godt gå på 
job og affinde sig med en dårlig ledelse, 
fordi de kender sig selv og deres egen 
værdi. Men når man er ny på arbejds-
markedet, kan man ofte føle sig usikker 
på, om det, man gør, er rigtigt.”

Derudover handler det i høj grad også 
om udviklingsmulighederne, særligt 
når det gælder det, Karen Christina 
Rasmussen kalder for ’mellemstop-jobs’ 
– jobbene, unge har, mellem gymnasiet 
og videre uddannelse. For når først unge 
mestrer opgaven, får de oplevelsen af gå 
i stå, og det er farligt, hvis man ønsker at 
beholde dem. 

Fokus på medarbejdere
Derfor er et godt råd, at man som virk-

somhed viser, at man gerne vil investere i 
sine medarbejdere – både hvad angår tid 
og deres videre udvikling. 

”Nogle ledere kan have en tendens til 
at være mere interesserede i resultater 
end i sine medarbejdere, og det lugter 
særligt unge på lang afstand. Selvfølgelig 
har begge parter ansvar for, at samarbej-

det bliver frugtbar, men lederen har som 
bekendt hyre/fyre retten, og derfor ligger 
der meget magt hos dem. Som ung og 
uerfaren er det svært at sige fra overfor 
en overordnet,” siger hun og fortsætter:

”Egentlig kom det bag på mig, hvor 
stor betydning unge tillagde forholdet til 
lederen. For mange viste det sig ligefrem 
at være betydningsbærende i forhold til 
det at gå på arbejde. Relationen spiller 
derfor en helt afgørende rolle og er ofte 
kilden til, om samarbejdet og fasthold-
elsen af medarbejdere lykkes.”

Undersøgelsens hovedkonklusioner

• En tryg relation mellem ung og 
leder fremskynder den unges 
udvikling

• Autoritet skal findes i en leders 
erfaring og respekten i en ligevær-
dig relation

• De unge ledere er udfordret i at 
skelne mellem arbejds- og privatliv 
i relationen med de unge medar-
bejdere

• SoMe er et værktøj, men ikke 
adfærdsændrende blandt de unge 
på arbejdspladsen

Ekspert: Relationen er afgørende 
for at fastholde ansatte

En tydelig leder, der formår at skabe gode relationer 
til sine medarbejdere, har meget bedre chancer for 

at holde på virksomhedens unge ansatte, siger Karen 
Christina Rasmussen, lektor ved Cphbusiness, der i 

samarbejde med erhvervslivet har undersøgt ledelse 
af unge anno 2018.
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På bare 15 minutter kan du gå fra 
arbejde med en hel ny frisure. Den 
norske frisørkæde Cutters åbnede 
i Terminal 3 i august sidste år og 
tapper direkte ind i en stigende 
forbrugertrend. I dag er ’me-time’ 
vigtigere end nogensinde før.

Kom på arbejde med langt hår, og gå 
hjem med kort. På bare 15 minutter kan 
du få klippet dit hår af topprofession- 
elle frisører hos Cutters i Terminal 3. Et 
koncept, der begyndte i Norge, men som 
nu har spredt sig til hele Norden. Lige 
meget hvilket land, du befinder dig i, er 
opskriften den samme: Et godt klip på 
15 minutter. Der er med andre ord ingen 
hårvask, farvning eller tidsbestilling på 
menuen. Det er første gang, en frisør slår 
dørene op i lufthavnen, og det giver en 
god indikation af, hvor forbrugertrend- 
en bevæger sig hen, siger Pia Jeanette 
Lynggaard, direktør for CPH Airport Sales 
og Marketing.

”Vi gennemførte en forbrugeranalyse 
sidste år, der med al tydelighed viste, 
hvor vigtigt det er at tappe ind i conve-
nience-området. Folk vil gerne udnytte 
deres me-time, og det er den trend, 
Cutters placerer sig i. Som lufthavn giver 
det rigtig god mening, at vi udvikler os 

endnu mere på netop dette område. Her 
kan vi ramme dem, der har travlt i hver-
dagen, men som netop har tid, når de 
besøger os, fordi de alligevel skal vente 
på deres fly. Cutters repræsenterer det 
første skridt på denne rejse, og gennem 
den næste tid er det en kategori, vi kom-
mer til at bruge kræfter på at definere i 
endnu højere grad,” siger hun. 

Digital nedtæller
At folk i stigende grad ønsker mere tid 

i hverdagen, kan Cutters også mærke. For 
tre år siden åbnede de deres første salon 
i Oslo – i dag har de 60 og ekspanderer 
fortsat.

”Vi er blevet taget fantastisk godt imod 
af alle vores kunder, der er glade for ikke 
at bruge unødig tid på en klipning. Vi har 
taget en del af markedet, som ingen er 
gået ind i før, hvor vi fokuserer benhårdt 
på kundens tid, og det kan vi mærke, 
folk er begejstrede for. I og med at vi 

har skåret alt overflødigt fra, kan vi dog 
stadig fastholde kvaliteten i klippet. Det 
går vi aldrig på kompromis med,” siger 
Amalie Angelskår, marketingschef hos 
Cutters.

Det er ikke kun klipningen, der er 
tidsfokuseret. Også tidsbestillingen er 
gjort enkel via et digitalt bookingsystem. 
Er der nogen foran dig i køen, får du en 
’nedtæller’ via en app på din telefon, som 
fortæller dig, hvor mange minutter der er 
til din tid i stolen. Og det digitale aspekt 
af forretningen er særlig væsentlig i 
netop en lufthavnssetting, påpeger Pia 
Jeanette Lynggaard.

”I stedet for at de rejsende er nødt til 
at sidde og vente i salonen på deres tur, 
kan de nu gå rundt og ose i resten af 
shoppingcenteret uden at være nervøse 
for at misse deres tid. På den måde gav 
konceptet rigtig god mening for os.”

Tiden er
trendy
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Champagne, rød løber og masser af 
præmier. Nogenlunde sådan er den suc-
cesfulde opskrift på den årlige diplomfest 
for Retail Academy. Her inviterer CPH de 
mange ansatte, der gennem årets løb 
har deltaget på både Retail Academy og 
E-akademiet, til fest og farver i Vilhelm 
Lauritzens smukke terminal. I år bliver 
festen afholdt den 1. maj, fortæller  
Kathrine Drastrup, der er ansvarlig for 
Retail Academy og arrangør af diplom-
festen. 

”Vanen tro vil vi uddele flotte diplomer 
med afsæt i Mystery shopping-resultater 
fra sidste år. Der vil blandt andet være 
præmier til ’Årets host’ og ’Bedste score 
i løbet af året’, og mon ikke vi igen i 
år byder på lækker mad, god stemning 
og lidt musik. Meget er med andre ord, 
som det plejer, men i år ryster vi også 
posen en anelse. Selv om både vi i CPH 
og gæsterne til festen har været aldeles 
glade for Camilla Miehe-Renard som 
konferencier, er det nogen gange tid til 
fornyelse. Derfor har vi i år fundet en 
ny vært. Hvem det er, venter vi dog lidt 
med at offentliggøre, så vi kan trække 
spændingen lidt endnu,” siger hun.  

Det eneste, der kræves for at kunne 
deltage, er, at du er aktiv bruger af 
E-Akademiet. Og hvis det er længe siden, 
du har været online, er det en god ide at 
logge på inden længe. En større opryd-
ning af inaktive profiler er nemlig under 
opsejling, siger Kathrine Drastrup.

”Vi er pt. i gang med at lave en grun-
dig forårsrengøring på platformen for at 
rydde op i systemet og komme af med 
inaktive brugere. Hvis man har optjent 
sine fem stjerner i det tidligere set-up, er 
det derfor vigtigt, at man får logget sig 
på den nye platform snarest, for ellers 
kan man ikke beholde sine stjerner,” siger 
hun og opfordrer samtidig til, at man 
skynder sig at melde sig til festen.

”Der plejer at være rift om pladserne 
og med god grund. Det er en hyggelig 
aften og en virkelig god mulighed for 
at mødes med kolleger på tværs af CPH. 
Vi glæder os i hvert fald helt vildt til at 
forkæle de mange deltagere og sige tak 
for året der er gået.” 

Kender du E-Akademiet?
E-Akademiet er e-learning på mobilen 

for alle medarbejdere i Shopping 
Centeret og en del af CPH’s over-

ordnede undervisnings platform, Retail 
Academy. I E-Akademiet bevæger man 

sig gennem forskellige moduler, der 
alle tager udgangspunkt i hverdagen 

i CPH. Omdrejningspunktet er de 
discipliner, enhederne bliver målt på 
i Mystery Shopping, og det handler 

derfor både om det gode værtsskab, 
salgsteknikker, kommunikation og om, 

hvordan man yder en unik shop-
ping-oplevelse. 

E-Akademiets platform blev for et års 
tid siden opgraderet med et nyt set-up, 

der gør platformen langt mere over-
skuelig og brugervenlig. Derudover 

giver den nye platform også et meget 
mere alsidigt akademi. Der er i dag 

mulighed for at tilrettelægge læring-
en, så den modsvarer virkeligheden 
for den enkelte butik eller spisested. 
Det betyder, at man for eksempel nu 

kan vælge at tage et kursus om salg og 
service til kinesere, hvis det er relevant 
for ens butik, i stedet for at det er en 

del af den obligatoriske træning.

Skal du med til fest?
Så send en mail til Kathrine Drastrup 

inden 8. april 2019 på 
kathrine.drastrup@cph.dk

Count down 
til årets 
diplomfest 
Traditionen tro inviterer CPH alle aktive 
deltagere på E-Akademiet til et brag af 
en fest, hvor årets successer bliver fejret 
og præmieret. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu den 1. maj.

19

Connect — Et indblik i CPH  |  Marts  |  2019



BAGSIDEN

CPH er en unik arbejdsplads – mest af 
alt på grund af de mange engagerede 
mennesker, der hver dag møder ind 
på arbejde og giver de rejsende en 
ekstraordinær oplevelse. I hvert nummer 
af Connect zoomer vi ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger. 

Irene Manniche

Salgsleder, Illums Bolighus

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… er startet hos Illums Bolighus 
efter fem år hos NOA NOA. Det er aldrig for sent 
at lære noget nyt

Til gengæld kan du glæde dig til, at… jeg snart 
trækker stikket og tager på ø-hop i Thailand

Folk tror altid, at jeg…  kan det hele på den 
halve tid

Men jeg vil gerne sige, at… det kan jeg ikke 
uden et godt team

Jeg lærer aldrig, at… forstå mig på IT og at være 
tålmodig

Der er få, der ved det, men... jeg blev faktisk 
oplært af Susanne fra Ecco i 1983, og tilfældet 
ville, at vi nu er naboer her i lufthavnen. 

Jeg har først for nyligt opdaget, at… jeg når to 
maraton om ugen - dog gående

Når jeg holder fri, kan du finde mig… på min 
mountainbike eller ved vandet, hvor jeg gerne 
hopper i året rundt.

Det bedste ved CPH er... at jeg aldrig keder mig. 
Alle de skønne gæster og kolleger giver mig en 
supergod energi, jeg ikke kan undvære

Afslutningsvis vil jeg lige sige… at jeg håber 
at opleve 25 års jubilæum i lufthavnen og i Illums 
Bolighus. Jeg elsker min arbejdsplads og den gode 
stemning, der hver dag er her.


