
Lademynt
Du er en glødende engasjert og energisk  
person som gjør en forskjell. Du evner å  

begeistre og oppmuntre andre rundt deg.  
Verden rundt deg er et enda bedre  

sted å være i for oss andre. Du er en stjerne.

Lademynten kan hjelpe deg til fortsatt  
å være påkoblet. Husk 1ERGI.

GRATULERER 
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Hvorfor lademynt
Det lett å bli utbrent. Mynten du nå har fått 

 er en Lademynt, et verktøy i det daglige 
 og klapp på skulderen til deg. Du kan ha 

 den i bukselomma, kjenne på den, ta den 
 opp av lomma og minne deg på noe av 

det som skal til for at du skal lykkes i ditt 
videre arbeid. Det er god investering i å la 

seg lade.  Husk å lade deg selv!

Produsert i hardt jern og mykt  
kobber, symbolene for Mars  
(mann) og Venus (kvinne).
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Fyrtøyet
Tennstålet er selve symbolet på gnisten 
som er til å stole på. Det er kanskje det 
beste fyrtøyet som aldri svikter. For å  
opprettholde din egen gnist kan det 
være et tips å jobbe sammen og  
samtidig med andre. 

Jobb med oppgaven slik du tror  
på det inne i hjertet ditt og i  
samme retning med andre  
rundt deg. Gnisten trenger du,  
men ikke brenn deg.
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Spørsmål
Har du nok vilje og kraft til å sette i gang?  

Har du lyst og «gløder» du nok til å 
gjennomføre? Har du tru på at det lar seg 
realisere? Er det behov for det du tenker 

å sette i gang? Vil det ha verdi og gjøre en 
forskjell for menneskene rundt deg?  

Er du ”ildsjel” nok til å sette i gang? Om du 
har behov for et team. Har du mange 

nok rundt deg til å hjelpe? Er det 
forankret i lokalmiljøet, kommunen, 

organisasjonen eller bedriften??
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Regnestykket
VILJE X LYST X TRU X BEHOV X 
VERDI X ILDSJEL X TEAM X  
FORANKRING = ?

Sjekk om du kan svare JA eller NEI før du 
går i gang. Skriv tallet 1 (JA) eller 0 (NEI) 
i regnestykket. Får du svaret 1 til slutt er 
det bare å gå i gang og holde ut. Blir svaret 
0 bør du sjekke om den eller de oppgavene 
kan løses eller om ”prosjektet” ditt må  
endres eller avsluttes. Lykke til!
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Cu Kobber  

har en karakteristisk rødbrun farge, og 
er det eneste fargede metall ved siden 
av gull. Det er lett å forme og har høy 

termisk og elektrisk ledningsevne. Blod 
inneholder små mengder kobber i form av 
forskjellige kobberproteiner. Det er videre 

fastslått at kobber virker fremmende 
på dannelsen av de røde blodceller og 
begunstiger hemoglobinets opptak av 

jern. Alkymistene betegnet kobber med 
symbolet for planeten Venus.

Utdrag fra: Pedersen, Bjørn. (2015, 30.  
desember). Kobber. I Store norske leksikon.  

Hentet 15. april 2016 fra https://snl.no/kobber.
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Jern Fe  
er det teknisk og økonomisk viktigste 
av alle metaller. Jern antas å være det 
grunnstoffet som det er mest av på  
Jorden, ca. 37 vektprosent, i vesentlig 
grad i Jordens indre. Rent jern er sølv-
hvitt, relativt mykt og lar seg lett både 
smi og trekke ved vanlige temperaturer. 
De eldste funn av jern, bl.a. fra egyptiske 
graver, skriver seg fra ca. 4000 år f.Kr. 
Alkymistene betegnet grunnstoffet  
med symbolet for planeten Mars.

Utdrag fra: Haraldsen, Haakon & Kofstad,  
Per K. & Pedersen, Bjørn. (2012, 15. mai).  
Jern. I Store norske leksikon.  
Hentet 15. april 2016 fra https://snl.no/jern.
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