PROTREPTISK NETVÆRK 2020
- VEDLIGEHOLD DINE KOMPETENCER

Netværksmøde 1 – Onsdag d. 26. februar 2020
» HELLE HEIN
Helle er cand.merc., ph.d. Er selvstændig forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent. Hun vil holde et oplæg om meningsskabende værdiledelse og give sit bud på,
hvordan du som leder kan iklæde dig rollen som meningsskaber.
Undersøgelser viser, at de færreste ledere og medarbejdere oplever, at man i praksis
arbejder efter arbejdspladsens værdisæt. Helle Hein vil gøre os klogere på, hvad vi
skal gøre anderledes for at opnå bedre resultater, og hvordan man kan skabe mening
i værdisættet og hvordan man kan bruge værdierne til at skabe mening i arbejdslivet.
Netværksmøde 2 – Onsdag d. 29. april 2020
» CARSTEN DAHL
Carsten er en æstetisk mystiker, tænker og et usædvanligt virksomt, moderne renæssancemenneske. For ham er livet og kunsten - hvad enten det er på lærredet eller
pianoet, som komponist, oplægsholder eller poet - en konstant undersøgelse af de
psykologiske, menneskelige og religiøse spørgsmål og måske især dilemmaer i den
kunstneriske og menneskelige indre nødvendighed der følger med livet og døden.
Carsten holder et dialogisk oplæg med fokus på værdier og perspektivering af indre
værdier. At forstå selvet og verden ud fra selvet, hvor han tager udgangspunkt i sin
egen historie.

NETVÆRKET GIVER DIG:
• Inspiration fra 4 kendte foredragsholdere,
som booster din protreptiske indsigt og det
ledelsesmæssige perspektiv
• Videndeling fra andre som benytter protreptik
som et naturligt værktøj
• Mulighed for at træne protreptik, så du kan
benytte redskaberne i praksis
• Gratis studietur, 1 gang årligt

FACILITATOR
Janne Bremholm-Nielsen er facilitator for protreptisk netværk 2020. Hun er uddannet sygeplejerske og har en diplomuddannelse i ledelse.
Janne er leder på Bakkehuset, Guldborgsund.

VARIGHED:
4 x årligt kl. 17.00-21.00

Netværksmøde 3 – Onsdag d. 26. august 2020
» FLORA TARA MELCHIORSEN
Flora Tara Melchiorsen er en af de førende eksperter i mindfulness og compassion
træning sammen med en dybere kropsbevidsthed. I mødet med andre mennesker,
har vi brug for, et langt mere fast fundament at stå på, for ikke at væltes af alle de
udfordringer, som livet byder på. Hvordan kan du styrke dig selv til at stå stærke og
rumme livet og dig selv med både det gode og det skyggefulde, uden at gå i stykker?
Compassion giver dig svaret og skaber dette fundament. I foredraget vil du få en
kort teoretisk tilgang og mærke på egen krop, hvor stærkt compassion sammen med
mindfulness kan være i dialogen mellem mennesker.
Netværksmøde 4 – Onsdag d. 28. oktober 2020
» MICHAEL HØJLUND LARSEN
Michael Højlund Larsen er civilingeniør og master med speciale i filosofi og ledelse.
Michael arbejder på at gøre den praktiske filosofi anvendelig og tilgængelig i mange
forskellige sammenhænge. Praktisk filosofi handler om grundigt at undersøge, hvad
det betyder at være et menneske og at blive god til at leve et liv, vi ikke senere fortryder. Praktisk filosofi en vej til dannelse hele livet igennem til glæde for både individ
og fællesskaber. Michael fortæller om, hvordan du med ganske enkle midler, kan få
glæde af den praktiske filosofi i både arbejds- og hverdagslivet.

PRIS:
10.000 kr. inklusiv moms
Ved betaling inden d. 1.11.2019 koster netværket 9.000
kr. inklusiv moms. Det er muligt at betale i rater, dog
forpligter du dig til at betale hele beløbet.

PROTREPTISK NETVÆRK AFHOLDES:
Liselund Møde & kursussted
Slotsalleen 44
4200 Slagelse

TILMELD

