
Hvorfor »Meningsfuld ledelse«?
»Meningsfuld ledelse« er afgørende, at forholde 
sig til som leder af to grunde. 
Du bliver bevidst om, hvordan du bedst muligt 
brænder igennem som leder, bliver husket som 
en unik leder og udnytter dit enestående poten-
tiale bedst muligt som leder. 
Som »Meningsfuld leder« bliver du endvidere 
mere interessant for arbejdsgivere, interessant 
for medarbejdere at følges med og i stand til 
bedre at fastholde medarbejdere på arbejds-
pladsen.  

Hvad får du?:
Du får oplevelsen af at komme helt tæt på to 
ekstremt anerkendte oplægsholdere, som præ-
senterer hvert sit perspektiv på »Meningsfuld 
ledelse«. 

Arne Nielsson præsenterer en vinkel, der hand-
ler om at finde, genfinde og udnytte dit eget 
unikke potentiale som »Meningsfuld leder«.

Lars Mogensen kaster lys på, hvordan du skaber 
følgeskab og meningsfuldhed for dig selv, din 
virksomhed og dine medarbejdere.

Konferencen afholdes i trygge og lækre rammer 
hvor samtlige hensyn til Corona er indtænkt. 
Der vil derfor maximalt kunne være 30 deltagere 
i fysiske rammer, hvor vi denne dag råder over 
hele matriklen. Aulbjerghus repræsenterer i sig 
selv en meningsfuld ramme med portionsanret-
tet frokost af høj kvalitet. 

Filovision

Program
09.30 – 10.00: Kaffe og indskrivning.
10.00 – 10.15:  Velkomst og kort 
 introduktion til emnet 
 v.  Cand. Phil. 
 Peter Mikkelsen
10.15 – 12.00:  Oplæg ved Lars Mogensen
12.00 – 13.00:  Frokost og networking
13.00 – 14.45:  Oplæg v. Arne Nielsson
14.45 – 15.00:  Kort afrunding 
 v. Peter Mikkelsen

Tid, sted og deltagerpris:
Den 21. januar 2021 kl. 09.30 – 15.00
Aulbjerghus på fyn, Ludvigsgårdevej 28, 
5591 Gelsted
Deltagerpris alt incl: kr. 2.500,-

Minikonference om 
»MENINGSFULD LEDELSE« 

med max. 30 deltagere.

Arne Nielsson

Lars Mogensen

Oplægsholdere:

&

Se mere om Aulbjerghus på 
www.aulbjerghus.dk 

Bindende tilmelding sker på tlf. 40 17 74 22 eller på mail til petermikkelsen60@hotmail.com
Betaling skal ske senest 2 dage efter modtaget faktura fra ”Filovision”.


