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NETVÆRKSMØDE 1 – TORSDAG D. 2. MARTS 2023
NIELS OVERGAARD
Niels er uddannet journalist og arbejder til daglig som medie- og kommunikationschef i Gyldendal. 
Han er forfatter til bogen: ”Det hele handler ikke om dig” fra 2020, og foredraget tager afsæt i denne.
I vesten har vi aldrig haft større velstand og frihed, alligevel oplever stadig flere mennesker stress, angst og 
utilfredshed med livet. Det er let at miste sin fornemmelse for formål og mening. Niels giver kompetente svar på, 
hvordan vi finder ind til et mere frit og meningsfuldt liv med afsæt i den stoiske filosofis store tænkere Seneca, 
Epiktet og Marcus Aurelius. Der gives 5 jordnære og konkrete principper for opnåelse af sindsro, frihed og mening.

NETVÆRKSMØDE 2 – ONSDAG D. 3. MAJ 2023
POULA HELTH
Det er på tide at lederuddannelser og virksomheder tager et fælles ansvar for at inddrage og professionalisere 
den organisatoriske praksis i uddannelserne. Den afstand der er mellem uddannelsernes teoretiske højborge og 
arbejdspladsernes konkrete krav om effektivitet og kvalitet bør minimeres og forandres gennem nye læringsforløb.  
Vi skal fremme kollektiv læring gennem krop, bevægelse, vægte sociale og relationelle kompetencer. 
HR- og udviklingskonsulenter kan sammen med lederuddannelsens undervisere, der nu er facilitatorer af læring, 
bygge bro mellem teori og praksis. Fornyelserne sker gennem æstetiske og kreative processer krydret med 
forskellige former for refleksion, netop det segment vi benytter os af i protreptikken for at gøre den praksisnær. 
Poula Helth, Ph.d. Aktionsforsker, forfatter og ekstern lektor. 

NETVÆRKSMØDE 3 – TORSDAG D. 7. SEPTEMBER 2023
REINHARD STELTER
Reinhard Stelter, professor i coachingpsykologi på Københavns Universitet og gæsteprofessor på CBS, har 
gennem mange år arbejdet med at videreudvikle coaching, hvor bl.a. han har spurgt sig: Hvad kendetegner den 
bæredygtige, meningsfulde og transformative samtale, der giver værdi for den enkelte, for teamet, i ledelse og 
organisationen? Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyttige. Det er vigtigt at forstå såvel den 
sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for at kunne give den værdi og mening. Transformative 
dialoger er med til at sikre os et holdepunkt og en integritet i vores måde at agere i verden på. Hvis vi dvæler i 
dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden.

NETVÆRKSMØDE 4 – TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2023
ANNE SOPHIA HERMANSEN
Lederrollen er under forandring. Engang var en leder respekteret for sine faglige kompetencer; i dag respekteres en 
leder for sine personlige kompetencer. Ordentlighed er blevet en superkraft, og en ny generation af medarbejdere 
forventer feedback, personlig udvikling, mening og meget mere omsorg end tidligere. Hvordan leder man en ny 
generation, og hvordan orienterer man sig i en samtid, der stiller nye krav og kan virke som om den er på LSD? 
Anne Sophia Hermansen har mangeårig erfaring med ledelse i finans- og mediebranchen og har samtidig i 15 år 
været en af Danmarks mest markante meningsdannere. Hendes holdning er, at kriser i dag er New Normal, og at 
en leders fineste egenskab er mod.
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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.

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

• Udvidet din protreptiske indsigt

• Videndeling med andre protreptikere

• Ledersparing

• Trænet dine protreptiske færdigheder

• Et stærkt fællesskab

• En årlig studietur

Sarah Lie Berggreen er klyngeleder i BUF i Københavns 
kommune. Hun er professionsbachelor som pædagog, 
har efterfølgende taget en kandidat i pædagogisk 
antropologi og en diplom i ledelse med fokus på det 
filosofiske, procesledelse samt de professionelles 
læring. I 2020 blev Sarah uddannet til protreptiker ved 
ZTRONG som har været medvirkende til at udvide en 
nysgerrig tilgang til livet.

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

Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19, 2450 København.

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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