PROTREPTISK NETVÆRK 2021
- VEDLIGEHOLD DINE KOMPETENCER
Netværksmøde 1 – Onsdag d. 24. februar 2021
» ANDERS FOGH JENSEN

Anders vil hjælpe os med at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, og særligt hvilke udfordringer
vi har med at finde mening. Vi har længe vidst, at vi ikke kunne slå søm i en solnedgang, men
sol- nedgangen har dog det over sig, at den kommer igen på en ny måde i morgen, og at vi
på den måde godt kan give slip på den og alligevel få den tilbage. At vores tid er i forandring
betyder ikke bare, at verden er ved at blive en anden og derfor ikke kan holdes fast med et
søm. Det betyder også mere radikalt, at vi ikke kan belave os på gentagelsen, som vi kan med
solned- gangen. Derfor bliver forsøget på at finde en stabil plads i vores tid også et håbløst
forehavende. Og denne håbløshed kan for nogle følges af en menings- løshed, hvis ikke man
forstår sig på forandringerne. Der ligges op til en spændende filosofisk protreptisk aften med
ord som ’forandring’, ’mening’, ’menings– løshed’, ’håb’ og ’håbløshed’.

Netværksmøde 2 – Onsdag d. 28. april 2021
» JAKOB AAGAARD MORTENSEN

Jakob er stifter af to virksomheder Walk to Explore og Kierkegaard by Nature, der forener bevægelse i naturen med protreptiske samtaler i øjenhøjde, og en indføring i den danske filosof Søren Kierkegaard´s omfattende forfatterskab. Han har faciliteret ledervandringer rundt omkring i
verden de seneste ca. 5 år, og lancerede i 2019 to interaktive vandreruter i henholdsvis Gilleleje
og København, hvor man som bruger får mulighed for at samtale om eksistentielle spørgsmål,
med inspiration fra Søren Kierkegaard. Jakob er uddannet i politiet, suppleret med en Master
i Coaching fra Copenhagen Coaching Center, og har de sidste ca. 15 arbejdet med coaching,
protreptik og lederudvikling” Jakob vil i protreptisk netværk, dele sine erfaringer med kombinationen af naturen/bevægelse, tid til fordybelse, protreptik og eksistentielle samtaler med os.

Netværksmøde 3 – Onsdag d. 25. august 2021
» MICHAEL STIG ØRBECH

Michael er i dag ejer af kursus- og konsulentvirksomheden TEMENE. I efteråret 2019 udkom
bogen; ’TID TIL FORDYBELSE’, (Hans Reitzels Forlag). De udfordringer vi alle personligt, ledelsesmæssigt, i teamet og i organisationen står over for, kalder på bevidst fordybelse. Også
samfundsmæssigt står vi med store problemstillinger, der kalder på omtanke. Dette gælder ikke
mindst i forhold til at skabe en bæredygtig relation til naturen. Formålet med bevidst fordybelse
er at sikre bedre og mere bæredygtige beslutninger og derved fremme et livgivende lederskab,
personligt og i alle vores relationer. Men hvad er det egentlig at fordybe sig bevidst, og hvordan
gør man det? Og hvordan kan man arbejde med sit intuitive sind? Der trækkes paralleller til
protreptikken.

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
• Studietur, 1 gang årligt

FACILITATOR
Solveig K. Jensen er facilitator for Protreptisk
netværk 2021. Hun er uddannet kultursociolog,
proceskonsulent, coach, protreptiker og yogalærer. Solveig er specialkonsulent og projektleder på
Erhvervsakademi Zealand.

VARIGHED:
4 x årligt kl. 17.00-21.00

PRIS:
10.000 kr. inklusiv moms
Ved betaling inden d. 1.11.2020 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:
Hotel Lillevang i Slagelse

Netværksmøde 4 – Onsdag d. 27. oktober 2021
» KATRINE SCHUMANN

Katrine er kreativ akademiker: Cand. phil og MA med fokus på kommunikation og innovation i
organisationer og samtidig kreativ i både tanke og handling som selvstændig ledelseskonsulent. Hun opfordrer i sit indlæg til, at leg kan være en særlig samtaleform, der giver fornyede
muligheder for både forståelse og forandring. Katrine har et humanistisk perspektiv på legen
som forløsende livsytring fremfor primært som kreativt værktøj i arbejdslivet. Katrine giver svar
på hvordan protreptik kan benyttes kreativt.

TILMELD

