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NETVÆRKSMØDE 1 – ONSDAG D. 22. FEBRUAR 2023
OLE S. RASMUSSEN
Ole S. Rasmussen er i dag arbejdsmiljøchef i Nuuday og har gennem et langt arbejdsliv med ledelse, haft fokus 
på de personlige interaktioners betydning for trivsel og effektivitet - og dermed de seneste årtiers svøbe; Stress.
Som leder, konsulent og oplægsholder i både Danmark og udlandet har han opsøgt og arbejdet sammen med 
mennesker med perspektiver der er “skæve” i forhold til de faglige standarder. En af disse personligheder er Ole 
Fogh Kirkeby som Ole S. Rasmussen senest har udgivet bogen “Velvilje - Ledelse og filosofi mod stress” sammen 
med. Ole S. Rasmussen ser sig selv som den der oversætter teorier og komplekse situationer til “noget” der kan 
skabe værdi for den enkelte - som leder og som menneske. 
“Den ægte samtale fritsætter sindet og er bolværket mod stress”.

NETVÆRKSMØDE 2 – ONSDAG D. 26. APRIL 2023
TRINE VENDELBOE JUUL
Trine er indehaver af storywalks.dk, hvor hun bruger vandring og naturen til at facilitere samtaler og refleksioner 
over vores egne fortællinger – i livet såvel som i arbejdslivet for enkelt individer, grupper, teams og organisationer. 
Med en baggrund i litteraturvidenskab, æstetik og kultur, strategisk kommunikation og senest en naturuddannelse 
i NBMC (Nature, Body, Mind, Community) er hun bredt fagligt forankret, men egentlig tager storywalkkonceptet 
afsæt i ét eksistentielt begreb, nemlig bevægelse, og den filosofiske ’sandhed’, at vi skal flytte os fysisk, hvis vi vil 
flytte os mentalt. 
Hvorfor vi skal bevæge os, og hvad vi kan bruge vores fortællinger til, vil Trine uddybe i dette foredrag.

NETVÆRKSMØDE 3 – ONSDAG D. 30. AUGUST 2023
TROELS BECH
Troels Bech er tidligere sportsdirektør for Brøndby I.F.
Han vil fortælle om “VINDERKULTUREN” som handler om at skabe et bedre samarbejde med fokus på hele holdet. 
I foredraget fortæller Troels blandt andet om, hvor vigtigt det er at få et uhomogent hold til at samarbejde som et 
team, samt hvor vigtigt det er, at den enkelte får lov til at udfolde sine stærke sider og at udvikle sig individuelt – 
dog stadig under hensyntagen til kollegerne. 
Han anser det for afgørende at bidrage til et miljø med ærlighed og nysgerrig åbenhed for at kunne komme ind 
bag den ’papfigur’, de fleste skubber rundt foran sig selv; en papfigur med alle de kvaliteter, man enten ville ønske 
at have - eller måske har på sine allerbedste dage. Her er sårbarhed forudsætningen for det egentlige mod, og 
nysgerrighed forudsætningen for udvikling.

NETVÆRKSMØDE 4 – ONSDAG D. 25. OKTOBER 2023
TOMMY KJÆR LASSEN
Tommy er uddannet teolog og arbejder i dag som underviser og erhvervsfilosof. Han er forfatter til bogen ‘Filosofi 
for ledere - Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab’, der udkom i 2020. Foredraget tager afsæt 
i bogen og vil handle om hvordan man skaber et ‘protreptisk nærvær’ i hverdagens professionelle arbejdsliv. 
Inspirationen til dette nærvær er hentet fra filosofiske tænkere som Søren Kierkegaard, K. E. Løgstrup, Hannah 
Arendt og Jürgen Habermas.
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Få endnu mere ud af din uddannelse som protreptiker 
og bliv medlem af vores protreptiske ledernetværk. 
Som medlem bevarer du et tæt forhold til protreptikken, 
møder andre protreptikere, der kan inspirere dig i din 
praksis og vedligeholde dine kompetencer. 
Men du behover ikke nødvendigvis at være protreptiker 
for at deltage i ledernetværket. Alle er velkomne.

Du får: 

• Inspiration til lederskabet og den protreptiske 
praksis, fra 4 kendte foredragsholdere

• Udvidet din protreptiske indsigt

• Videndeling med andre protreptikere

• Ledersparing

• Trænet dine protreptiske færdigheder

• En årlig studietur

Solveig K. Jensen er specialkonsulent på Zealand 
Erhvervsakademi. Hun er uddannet mag. Art. 
Kultursociolog, har Dispuk systemisk lederuddannelse, 
er certificeret erhvervscoach og protreptiker 
v/ZTRONG.

4 x 4 timer samt en årlig studietur.
Alle dage fra kl. 17-21.

MALSK Spisehus
Oksebrovej 13, 4200 Slagelse

Prisen er kr. 12.000,- inkl. moms. 
Forplejning er inkluderet i prisen.
Betalings- og tilmeldingsfrist er d. 1. januar 2023.

Der er mulighed for foreskellige betalingsløsninger.
Kontakt Maibritt Isberg Andersen på telefon 23885500.
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