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Videnskab og lidenskab i ledelse 2019 
 

- Seminarrækken hvor vi stopper op og lader os inspirere af forskning og af erfarne praktikere samt ikke mindst samtalen for at opnå større indsigt og finde nye veje. Alt sammen i 
forhold til at opnå effektivitet og trivsel i en brydningstid.  

 

 

 

 

Moduler og gæsteundervisere 

 

14. - 15. februar:  Rane Willerslev, professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet 

02. - 03. april:  Joakim Garff, lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret 

06. - 07. juni: Marc Drioun, coach, indianer, underviser og adjungeret forsker på Aarhus Universitets Hospital 

22.- 23. august:  Esther Michelsen Kjeldahl, filosofistuderende og medinitiativtager til det ’grønne studenteroprør’ 
Malaika Thomsen, cand. psyk. med fokus på adfærdsændringer og Laura Troi, bachelor i Humani-
stisk-Teknologi, projektleder på Bioteket 

24. - 25. oktober:  Morten Niels Jakobsen, cand. jur., statsadvokat i SØIK (Bagmandspolitiet), og Jan Nørgaard, cand. 
scient. pol., medejer af Cairos 
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Hvad går forløbet ud på? 

Seminarrækken er for erfarne ledere, der ønsker at videreudvikle deres lederskab og 
er parate til at lade sig udfordre af ny viden, nye metoder og nye perspektiver. 

 

Deltagerne bliver inspirerede af kompetente oplægsholdere fra videnskabens og virke-
lighedens verden. Egne refleksioner og dialog med andre erfarne og eftertænksomme 
ledere indgår i veltilrettelagte processer, hvor der er tid til at gå i dybden. Konkrete 
udfordringer, som deltagerne er optaget af, indgår som mulige samtaleemner, når tilli-
den er opbygget.  
 
Målet er, at deltagerne finder kilder til arbejdsglæde og mere effektive ledelses- og  
organisationsformer i egen kontekst. 
 
Gennem 5 moduler lader vi os inspirere af disse emneområder  
og relaterer det til lederskabet:   
 
• Værdiskabelse gennem ledelse med ’vildskab’ 
• Det eksistentielle ansvar i ledelse, med udgangspunkt i Kierkegaards eksistensfilosofi  
• Det subjektive lederskab igennem frisættelse af indre ressourcer  
• Det grønne ungdomsoprør og ledelse  
• Organisationsforandring med substans 
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Udbyttet af seminarrækken 

 

Når vi gennem forløbet bliver ’forstyrrede’ i vores hverdag-vanetænkning, hvor tids-
presset ofte er dominerende, opstår der et udvidet, kreativt perspektiv for de udfor-
dringer, deltagerne har i deres organisationer. Forløbet giver deltagerne: 
 
• En udvidet forståelse for større sammenhænge i forhold til, hvordan vi  

normalt forstår os selv, vores relationer, organisationen og samfundet 
• Øget viden om, hvordan man kan påvirke en organisationskultur i en foretrukken 

retning 
• Forståelse af hvordan ledelsesrollen også indeholder muligheder for at koble sig selv 

og organisationen til de store fælles udfordringer, som f.eks. klimakrise 
• En udvidet evne til at ’zoome ud’ og se konkrete udfordringer i et større  

perspektiv og til at ’zoome ind’ og styrke opgavevaretagelse, relationer og arbejds-
glæde 

• Styrket mental udholdenhed i forhold til at håndtere komplekse problemstillinger 
og udfordringer 

• En større forståelse for kampen mellem det rationelle og de ustyrlige og irrationelle 
følelser i organisationer 

• Et nyt netværk af samtalepartnere, der er optaget af at finde nye veje frem 
• Et styrket substantielt lederskab med nye kompetencer 
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Forudsætning for deltagelse  

Deltagere skal have solid ledererfaring og lyst til at reflektere over lederskabet sam-
men med andre, når tilliden er opbygget på holdet.  
 

Deltagerne skal være    
• åbne over for at blive udfordret intellektuelt og bevidsthedsmæssigt 
• villige til at udveksle erfaringer og refleksioner med de andre deltagere – som man 

selv finder det passende 
• indstillet på at erkende nye måder at være i lederskabet på 

 
Deltagere skal være indstillede på mindre hjemmeopgaver.  

 

Holdet består af erfarne ledere og procesledes af to af Cairos’ chefkonsulenter, der 
også har ledererfaring: Sonja Rebien Lund og Lene Bastrup Jørgensen. Hvert modul 
indeholder oplæg fra en ekstern gæsteunderviser, som er ekspert inden for sit felt.  
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Fakta 

Datoer: 
Modul 1: 14. – 15. februar 2019 
Modul 2: 02. – 03. april 2019 
Modul 3: 06. – 07. juni 2019 
Modul 4: 22. – 23. august 2019 
Modul 5: 24. – 25. oktober 2019 

 

Sted: Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje. 
 

Deltagergebyr:  
Når organisationen / virksomheden betaler: 45.000 kr. ekskl. ophold og forplejning og 
ekskl. moms.  
Ved privat betaling: 35.000 kr. ekskl. ophold og forplejning og ekskl. moms. 
 
Bøger og materialer er inkluderet i prisen. Tilmelding er bindende ved betaling. Da di-
alog og proces mellem deltagerne er afgørende, melder man sig til deltagelse i alle mo-
duler. Omkostninger til ophold og forplejning udgør 2.720 kr. pr. modul. 



6 
 

 

 

Forløbet  

Forløbet er tilrettelagt over fem seminarer, der hver varer to dage. Seminarrækken 
strækker sig fra februar til oktober 2019, og på hvert af de fem internat-seminarer op-
træder nye gæsteforelæsere med et særligt speciale. Cairos’ gennemgående konsulen-
ter fungerer som proceskonsulenter undervejs og understøtter deltagerne i at omsætte 
gæsteforelæsernes oplæg til daglig praksis. Konsulenterne bidrager også med kortere 
oplæg undervejs i forløbet. 

 

Hvert modul vil desuden indeholde plenumdiskussioner, gensidig inspiration i mindre 
grupper, individuel refleksion og traveture i de skønne omgivelser. Forskellige proces-
metoder bliver anvendt. Om aftenen afholdes aftenpassiar med et udvalgt tema som 
dialoggrundlag. Deltagerne modtager en lille gave på hvert modul, som relaterer sig til 
aftendialogen. 

 

Gæsteunderviserne på seminarrækken er udvalgt, fordi de alle inden for deres respek-
tive felt på ekstraordinær vis har bidraget til at skabe større forståelse og ny viden. Det 
er et mål, at der er udfordringer til både hjerne og hjerte, samt opfordring til både tanke 
og handling. 
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Modul 1 
Værdiskabelse 
gennem ledelse 
med ’vildskab’ 

 Modul 2 
Det eksistentielle 
ansvar i ledelse, med 
udgangspunkt i Kier-
kegaards eksistensfi-
losofi  

 Modul 3 
Det subjektive 
lederskab igen-
nem frisættelse 
af indre ressour-
cer 

 Modul 4 
Det grønne ung-
domsoprør og le-
delse 

 Modul 5 
Organisationsforan-
dring med substans  

Gæst 
Rane Willerslev 

 
 
 
Hvordan kan en 
demokratisk for-
ståelse af organisa-
tioner og deres rol-
ler i at løse sam-
fundsopgaver in-
fluere på ledelse? 
 
Rane Willerslev vil 
sikre, at National-
museet har rele-
vans for os alle, og 
at det samtidig kan 
fungere på stadigt 
mere direkte mar-
kedsvilkår. Han for-
tæller om sit per-
sonlige lederskab 
og sine overvejel-
ser over motivation 
og værdiskabelse. 

 Gæst 
Joakim Garff 
 
 
 
Hvad vil det sige 
at have et eksi-
stentielt ansvar i 
lederskabet? 
 
Temaet former 
sig som en dan-
nelsesrejse fra 
Kierkegaards 
tanker om indivi-
dets eksistenti-
elle dannelse 
til nutidige be-
greber som kom-
petenceudvik-
ling, selvdan-
nelse og omstil-
lingsparathed. 
 

 Gæst 
Marc Drouin 
 

 
 
Hvordan kan in-
diansk visdom 
være kilde til au-
tenticitet i le-
delse?  
 
Marc Drouin – 
også kaldet 
Hawk of the Yel-
low Wind – bre-
der indiansk livs-
visdom ud gen-
nem blandt an-
det fortællingen 
om en helende 
og holistiske til-
gang i sundheds-
væsnet. 

 
 

 
 

 Gæst 
Esther Michel-
sen Kjelddahl, 
Marika Thom-
sen og Laura 
Troi 
Hvordan ser vi 
klimaudfordrin-
gerne i øjnene 
med fremtids-
håb? 
 
Hvordan kan 
man som leder 
integrere bære-
dygtighed i or-
ganisationen? 
Tre unge for-
skere og prakti-
kere fortæller 
om deres initia-
tiver og udfor-
drer deltagerne 
ift. samfunds-
ansvar og hand-
lemuligheder. 
 

 Gæster 
Morten Niels Jakob-
sen og Jan Nørgaard 
 
 
Hvordan sikres 
substansen i foran-
dringsprocesser?  
 
Morten Niels Ja-
cobsen vil i dialog 
med Jan Nørgaard 
fortælle om sit og 
SØIKS arbejde med 
substantiel ledelse: 
udmøntningen af 
konkrete strategi-
ske anbefalinger, 
og udvikling af den 
organisation, som i 
huset omtales som 
’SØIK 2.0’. 
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Gæsteunderviser: Rane Willerslev 

Professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet 
 
Modul 1: Værdiskabelse gennem ledelse med vildskab 

 
Tema: Med tilgangen ’forskning er leg’ er Rane Willerslev ikke den mest typiske leder af en 
institution som Nationalmuseet. Der er ikke meget kustode over ham. Til gengæld puster 
han liv og lyst ind i organisationen ved at insistere på, at nysgerrighed, åbenhed, fordoms-
frihed og u-forudfattethed er væsentlige menneskelige egenskaber for ledere – og for alle 
andre mennesker. ’Det-kan-man-da-ikke’-reaktioner findes ikke i hans eget vokabular, hvad 
angår måder at skabe nye møder mellem mennesker og museum på. Der er ikke langt fra 
planer til handling eller fra hjørnekontor til den nye kedsomhedsknap på Nationalmuseet. 
Så hvordan motivere medarbejdere og sikre, at alle er med om bord i en så stor transfor-
mation, der både er affødt af økonomisk nødvendighed og iboende fornyelsestrang? Og 
hvad gør Rane selv for at undgå at ’sande til’ i organisatorisk opgavemylder og krævende 
ledelsesdilemmaer? Rane kommer ind på, hvordan hans egen livserfaring influerer på hans 
ledelse, hvor vildskab har sin plads. 
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Gæsteunderviser: Joakim Garff 

Lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret og forfatter 
 
 

Modul 2:  Det eksistentielle ansvar i ledelse, med udgangspunkt i Søren Kierkegaard 
 
Tema: Joakim Garff forsker i Søren Kierkegaard og dannelsesbegrebet. Joakim har blandt 
andet udgivet SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi. Søren Kierkegaard har et eksi-
stensfilosofisk, skarpt blik for, hvordan det er vores opgave som mennesker at gribe mulig-
heden for at vælge os selv – eller med Kierkegaards egne ord – at blive ’et eget menneske’. 
Hvad vil det egentlig sige, og hvordan gør man? Med andre ord, hvad kan vi med Kierke-
gaard sige om dannelse og identitet? Hvad betyder det, at vi er udstyret med evnen til at 
forholde os til os selv som tænkende og handlende væsner? I en tid, hvor vi hele tiden knok-
ler for at blive den nyeste og bedste udgave af os selv, navigere i komplekse sammenhænge 
og forsøge at leve op til alskens mål og krav, kan Kierkegaard lære os noget om konsistens, 
ansvar og væren.  
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Gæsteunderviser: Marc Drouin (Hawk) 

Coach, indianer, underviser og adjungeret forsker hos Aarhus Universitets Hospital 

 
Modul 3: Det subjektive lederskab igennem frisættelse af indre ressourcer  

 

Tema: Hawk kobler indiansk livsvisdom og mentale redskaber til moderne ledelse og  
livsførelse med stor sans for humor. Hawk blev som ganske ung adopteret af en  
apache medicinmand, som trænede ham i urgammel visdom og lagde grunden til  
hans livsmission – at arbejde med mennesker og udvikling. 
 
Hawk er stærkt optaget af det autentiske lederskab, som kan udvikles, når vi er bevidste 
om egne reaktioner, ressourcer og begrænsninger. Viljen, modet og energien til at over-
komme begrænsninger og uhensigtsmæssige adfærd kan ifølge Hawk opnås igennem 
den indianske kultur, dets indsigt og redskaber. Målet er at leve i harmoni med os selv 
og andre igennem personligt og relationelt arbejde på det mentale, følelsesmæssige og 
åndelige plan.   
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Gæsteunderviser: Esther Michelsen Kjeldahl, Malaika Thomsen, Laura Troi 

Esther Michelsen Kjeldahl, filosofistuderende og medinitiativtager til det ’grønne  
studenteroprør’  
Malaika Thomsen, cand. psyk. med fokus på adfærdsændringer  
Laura Troi, bachelor i Humanistisk-Teknologi, projektleder på Bioteket 

 
Modul 4:  Det grønne ungdomsoprør og ledelse 
 
Tema: Esther Michelsen Kjeldahl er optaget af at mobilisere til oprør mod vores modvilje til reelt 
at tænke klima ind i alle beslutninger. Og mod ideen om at se borgere som individualistiske 
forbrugere - frem for sociale, politiske væsner. Hun fik tusindvis af mennesker på gaden i kli-
mamarchen 2018 og er optaget af, at adfærdsændringer nødvendigvis må have et socialt fo-
kus, for at vi mennesker kobler os på og går med. Det optager også Malaika Thomsen, der med 
sin viden om, hvad der skal til for at støtte mennesker i at finde mod til at gøre det, hjertet 
banker for. Hun har kloge bud på, hvad der skaber adfærdsændringer. Laura Troi projektleder 
Bioteket, der danner ramme for masser af bæredygtighed-initiativer og er optaget af, at hand-
ling skaber håb. Sammen vil de inspirere og udfordre til at tænke klimaansvar sammen med 
ledelse – og som ledere kan man yderligere lade sig inspirere af deres viden om adfærdsæn-
dringer. 
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Gæsteundervisere: Morten Niels Jakobsen og Jan Nørgaard  

Morten Niels Jakobsen:  

Cand. jur., statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK,  

Bagmandspolitiet) 

 

Jan Nørgaard: Cand. scient. pol., medejer i Cairos 
 

Modul 5: Organisationsforandring med substans 
 

Tema:  Fra 2014 har Morten Niels Jacobsen stået i spidsen for en gennemgribende, invol-
verende forandringsproces sammen med ledere og medarbejdere i SØIK – med trivsel og 
resultater i top. Morten fortæller om sine overvejelser, dilemmaer, valg og fravalg i forbin-
delse med hele processen.   
 

Jan Nørgaard introducerer teorien og praksiserfaringerne bag SØIK’s transformation, 
som han har beskrevet det i sin bog Substantiel ledelse. Et svar på demokratiets krise. 
Vi skal høre – og drøfte – hvad det er for en ’stor dæmon’, der spænder ben for trivsel 
og resultater i mange organisationer, samt hvordan ledere i rollen af deltagere i det 
demokratiske fællesskab kan bidrage til at styrke fællesskabet og opnå mere arbejds-
glæde og bedre resultater uden større ressourceforbrug. Drift og udvikling går hånd i 
hånd.
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Sonja Rebien Lund 

Chefkonsulent, cand.mag.  

Kontakt: sonja@cairos.dk 

Mobil: +45 2515 3410 

Sonja har fokus på ledelse og samarbejdsrelationer og på, hvordan organisationer og 
virksomheder kan udvikle og udleve deres strategi blandt andet ved at styrke lederes 
og medarbejderes bevidsthed om, hvad de gerne vil med deres organisation. 
 
Hun er optaget af, hvordan ledere og medarbejdere kan opnå tillid, trivsel og gode 
resultater, når der skabes rum for refleksioner over, hvem vi er som mennesker, hvad 
vi bidrager med i fællesskabet, og hvordan vi indgår i relationer og samarbejder.  

 
Hun har mange års erfaring med ledelse samt strategisk og kreativt arbejde i kommu-
nikations- og konsulentbranchen. Ud over sin universitetsbaggrund har Sonja efter-
uddannelser inden for bl.a. integrativ terapi og er certificeret i flere forskellige psyko-
logiske værktøjer.  
 

mailto:sonja@cairos.dk
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Lene Bastrup Jørgensen 

Chefkonsulent, cand.cur., 

ph.d.  

Kontakt: lene@cairos.dk 

Mobil: +45 2515 0220 

Lene har fokus på opbygning og udvikling af modige, tillidsskabende, kreative og re-
sultatorienterede organisationer. Dette kræver forandringsledelse med fokus på op-
bygning af et organisatorisk mind-set, der har fokus på kvalitet og udviser mod til at 
tænke anderledes, tænke højt og risikovurdere mulige nye arbejdsgange og -metoder.  

Lene arbejder blandt andet med at understøtte ledere og medarbejdere i at blive be-
vidste om deres eget potentiale og om hvordan forskelligheder i erfaringer, kompe-
tencer og personligheder kan være med til at styrke sammenhængskraften i teams og 
organisationer. Dette fokus kommer også til udtryk i Lenes forskning med fokus på 
individets bevidsthed om og håndtering af egne ressourcer, systemiske og mellem-
menneskelige udfordringer. 

mailto:lene@cairos.dk
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Udtalelser fra tidligere kursister 

• Jeg har følt mig intellektuelt og mentalt udfordret – det er næsten som at føle sig 
som en ’grønskolling’ igen 

 
• Det er tale om et højt teoretisk niveau kombineret med meget givende øvelser 

 

• Spændende vinkler, som er vedkommende for den daglige ledelsesudfordring 
 

• Det overrasker mig hver gang, at jeg har så stort udbytte af at ’lege’ med jer 
 

• Switch mellem oplæg, dialog, grupper, refleksion er rigtig godt 
 

• Tilliden i gruppen blev meget hurtigt etableret, og dialogen mellem teori og praksis 
sætter jeg stor pris på 

 

• I rammer plet i forhold til de tunge ledere. Jeg har selv fået utrolig meget ud af 
forløbet. Vi vil gerne sende vores ledere af sted på de kommende kurser. 
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Cairos’ egen Kairosfigur lavet af billedhugger Allan Therkelsen. 

 
Kairos stammer fra oldgræsk og betyder ́ det rette øjeblik´. 
 

De gamle grækere havde to udtryk for tid, nemlig kronos og kairos. Hvor kronos refe-
rerer til den kronologiske eller sekventielle tid, henviser kairos til ’tiden imellem’ – 
det øjeblik, hvor der opstår noget særligt og betydningsbærende. Mens kronos i sig 
selv er kvantitativ, er kairos snarere kvalitativ. 
 

Cairos – vores navn forpligter, da sproget ikke er gratis: 
Kairos er kvalitetstiden – tiden ind imellem, hvor vi stopper op og får noget særligt til 
at ske. 
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