
 

 

 

Revitaliseret ledelse med 

 

 

 

Videnskab og lidenskab 
 

 

- Seminarforløb med særligt udvalgte gæsteforelæsere i lyset af tidens komplekse samfundsudfordringer  

og stigende behov for eftertanke og mere handlingskvalitet 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

Formål og udbytte 

 

Formålet med seminar- og dialogprocessen er at skabe grobund for større udnyttelse 
af de erfaringer og kompetencer, du har i forvejen – og give mulighed for at få nyt med 
undervejs. Processen indeholder passende forstyrrelse og måske provokation i forhold 
til det, du i dag anser for at være det rigtige. Posen rystes og nye centrale perspektiver 
i dit lederskab opstår og drøftes i dialog med andre kompetente ledere. Dine medar-
bejderne, samfundet, konkurrenterne, kriserne, Coronaen m.v. indgår som bagtæppe 
i hele forløbet, som løbende rammesættes af kursus- og procesledere fra Cairos, der 
selv har ledererfaringer.   
 
Forløbet giver dig: 
• Et stærkere fundament for dit strategiske lederskab. 

• Et boost af ny energi og et revitaliseret personligt lederskab.    

• En bedre evne til at flyve højt og dykke dybt, når organisatoriske problemstillinger skal løses.  

• Bedre organisatoriske bundlinjer og samarbejdsprocesser.  

• Et nyt netværk af kompetente ledere, der er optaget af i fællesskab af finde bedre match 

mellem organisatoriske vilkår, indsats og resultater.   

 

 

 

 

             

 

 



 

Hvad går forløbet ud på? 

Seminarrækken henvender sig til erfarne ledere, der ønsker at videreudvikle deres lederskab og organisation og 
gerne vil udfordres af ny viden, nye metoder og nye perspektiver. 

 

Forløbet giver dig mulighed for at blive inspireret af kompetente oplægsholdere fra videnskabens og kunstens 
verden. Egne refleksioner og dialog med andre erfarne og eftertænksomme ledere indgår i processer, hvor der er 
tid til at gå i dybden. Konkrete udfordringer, som du og de øvrige deltagere er optaget af, indgår som mulige 
samtaleemner, når tilliden er opbygget.  
 
Igennem 5 seminarer dykker vi ned i temaer fra kulturhistoriens, filosofiens, litteraturens og samfundsforsknin-
gens verdener. Her henter vi viden om, hvordan man kan forstå sig selv, sin lederrolle og den kontekst, organi-
sationerne befinder sig i, historisk og i dag. 
 
Holdet består af 10-14 erfarne deltagere, som Cairos siger god for. Sonja Lund og Jan Nørgaard fra Cairos står 
for gennemførelsen af modulerne og sammenhængen mellem dem. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

Forløbet  

Forløbet er tilrettelagt over fem seminarer, der hver varer to dage. Seminarrækken strækker sig over trekvart år, 
og på hvert af de fem seminarer optræder en ny gæsteunderviser med et særligt speciale. Cairos-konsulenterne 
fungerer som procesledere undervejs og understøtter deltagerne i at omsætte gæsteundervisernes oplæg til dag-
lig praksis. Cairos-konsulenterne bidrager også med mindre oplæg undervejs i forløbet. 

 

Hvert modul vil desuden indeholde plenumdiskussioner, gensidig inspiration i mindre grupper, individuel refleksion 
og gåture i skønne omgivelser.  

 

Gæsteunderviserne er nøje udvalgt i forhold til kursets formål. De har alle på ekstraordinær vis bidraget til at skabe 
større forståelse og ny viden inden for deres respektive felt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Gæsteunderviser  

David Possen, ph.d. og lektor i filosofi på Københavns Universitet 

 
 

Seminar 1: Hvad er mennesket? 
 

Tema: I en historisk rejse gennem filosoffernes verdens- og menneskeanskuelser får vi forskellige svar på det 
grundlæggende spørgsmål: Hvad er mennesket for en størrelse? På rejsen dukker vores danske filosof Søren 
Kierkegaard naturligvis op. 
 

Eksistensfilosofien har nogle bud på, hvad det medfører, at mennesket er den eneste ’art’, der kan forholde sig til 
sig selv. Det forpligter! For Kierkegaard har blik for, at vi sådan set helst vil undslippe den fordring at forholde os 
bevidst til, hvem vi er. Så hvad giver det os at tage opgaven på os? Det undersøger vi gennem filosofiens blik på 
mennesket.  
 

 
 



 

Gæsteunderviser  

Martin Zerlang, professor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

 
Seminar 2: Det private liv – mellem frygt og forsvinden 

 

Tema: I eller omkring december 1910 ændredes alt, hævdede forfatterinden Virginia Woolf: Forholdet mellem 
herskab og tjenestefolk, mand og kvinde, forældre og børn. På dette seminar anlægger vi et lidt længere per-
spektiv: Fra Antikkens nedvurdering af det private menneske til privatlivets opvurdering i den moderne ver-
den. Og videre til privatlivets status efter hjemmets forvandling til kontor, skole, karantænestation fra marts 
2020 og langt ind i 2021.  

 

 



 

Gæsteunderviser 

Karen Fastrup, forfatter og oversætter. Præmieret af Statens Kunstfond og herfra tildelt 3-årigt 

arbejdslegat 
 
 

Seminar 3: Livskriser 
 

Tema: Karen Fastrup er forfatter til blandt andet den selvbiografiske bog Hungerhjerte, hvor hun beskriver sin 
erfaring med psykisk sygdom. Karen vil fortælle om sin dybe krise, sin skriveproces og om at blive rask igen. Vi 
undersøger, hvordan livskriser både ryster og ruster os, og hvordan vi mennesker klarer at tage vores livsba-
gage på os. 
 

 
 
 

 

  



 

Gæsteunderviser 

Michael Bang Petersen, professor på Institut for Statskundskab og leder af HOPE-projektet 

 
 

Seminar 4: Hvordan leder man befolkningen gennem den værste krise i det 21. århundrede? 
 

Tema: Da pandemien ramte Danmark i 2020, skulle politikere og beslutningstagere igennem effektiv kommuni-
kation sikre både afstand, håndhygiejne og fællesskab. Igennem tværfaglige indsigter fra psykologi, kommuni-
kation og statskundskab følger HOPE-projektet, hvad der virkede og ikke virkede, når borgerne skulle ledes 
igennem coronakrisen. Vi ser på de vigtigste indsigter, som projektet har kastet af sig: At myndiggørelse og håb 
er mere afgørende end frygt, når man skal lede igennem en krise.  
 

 
 
 

 



 

Gæsteunderviser 

Jeanette Varberg, museumsinspektør på Nationalmuseet og arkæolog  

 
Seminar 5: Fortid, nutid og kulturelle værdier 

 

Tema: Jeanette Varberg er forfatter til bogen Viking: Ran, ild og svær. Vikingetiden er en af de helt centrale peri-
oder i danmarkshistorien. Vikingernes erfaringer er på en måde rejst med helt op i vores tid, som en del af vores 
fælles historie. Selv om man naturligvis ikke kan lave en direkte linje mellem vikingerne og nutiden, så er der 
alligevel inspiration at hente, i forhold til hvordan vores forhistorie er med til at sætte kulturelle aftryk på vores 
nutid. Vi hører om, hvordan man som arkæolog sætter fund ind i en meningsfuld samfundskontekst, og hvordan 
kulturhistorien påvirker os i dag.  
 

 
 

 
 

 



 

Overblik over forløbet  
 

          

Seminar 1:  

Hvad er mennesket? 

Gæst: 
David Possen 

 

Hvordan kan vi gen-
nem filosofien få 
svar på, hvem vi er? 

 
Med inspiration fra 
blandt andre Søren Ki-
erkegaard ser vi, hvor-
dan tanker om men-
neskets evne til at for-
holde sig til sig selv og 
stå i uforudsigelighed 
og omskiftelighed. 
 
 
11.-12. november 21 

Seminar 2:  

Det private liv – mellem 

frygt og forsvinden 

 Gæst: 
Martin Zerlang 

 

Hvordan agerer men-
nesker, når samfund 
tager nye drejninger? 

 
Her vil vi se på, hvor-
dan forholdet mellem 
det hjemlige, herun-
der det private jeg og 
det offentlige (vores 
ydre facade) har ud-
viklet sig gennem ti-
den. 
 
 
6.-7. januar 22 
 

Seminar 3:  

Livskriser 

Gæst: 
Karen Fastrup 
 
Hvordan påvirker 
livskriser os? 
 
 
Vi vil høre om, hvor-
dan en dyb, alvorlig 
livskrise både kan 
true oplevelsen af at 
være den, man er, og 
lede til oplevelsen af 
ny mestring af tilvæ-
relsen. 
 
 
10.-11. marts 22 
 

Seminar 4:  

Ledelse i den værste 
krise i nyere tid 

Gæst: 
Michael Bang Petersen 

 

Hvad virkede ift. at 
lede vores samfund i 
krise? 

  
Vores kollektive erfa-
ring med den omfat-
tende Covid19-krise 
er afledt af de politi-
ske og ledelsesmæs-
sige beslutninger. Vi 
ser på, hvad vi kan 
lære af det som leder 
og samfund. 
 
5.-6. maj 22 

 

Seminar 5:  

Fortid, nutid og kul-
turelle værdier 

Gæst: 
Jeanette Varberg 
 
Hvordan påvirker kul-
turhistorien os i dag? 
 
Vi ser på, hvordan vo-
res kulturelle normer, 
samfundsstruktur og 
menneskesyn har 
rødder langt tilbage i 
historien. Vi henter 
inspiration fra arkæo-
logiens verden, og 
hvad den kan sige om 
dem, der gik forud for 
os. 
9.-10. juni 22 
 



 

 

Sonja Rebien Lund, 

Medejer, chefkonsulent, cand.mag.  

kontakt: sonja@cairosconsult.dk 

mobil: +45 2515 3410 

Sonja Lund arbejder med at understøtte ledere og medarbejderes evne og lyst til at forbinde 
sig med hinanden i både faglige og personlige relationer i organisationerne. Som konsulent 
bidrager hun til, at ledere og medarbejdere væver personlige indsigter og mål sammen med 
de mål og den strategi, som organisationen lever efter. 

 
Sonja har mange års erfaring med ledelse samt strategisk og kreativt arbejde i kommunikati-
onsbranchen. Ud over sin universitetsbaggrund har Sonja efteruddannelser inden for bl.a. 
integrativ terapi og er certificeret i flere forskellige psykologiske værktøjer.  
 
 

 

mailto:sonja@cairosconsult.dk


 
 

Jan Nørgaard, 

Ledende medejer, cand.scient.pol., ledelsesforfatter  

kontakt: jan@cairosconsult.dk 

mobil: +45 2515 9880 

Jan Nørgaard løser komplicerede opgaver, når organisationer befinder sig i gordiske knuder, 
hvor ledelsen har akut brug for hjælp. Siden han forlod Undervisningsministeriets departe-
ment, har han over næsten 30 år opbygget denne kompetencer, som også bruges som kon-
kret støtte til ledere i større organisatoriske forandringer.      
 
Jan holder foredrag, hjælper ledere og politikere, skriver artikler og bliver interviewet i radio 
og TV om samfund og ledelse. Han har samlet strategiske erfaringer i to bøger om samfund 
og ledelse, hvor det fremadrettet har fokus på substantielle processer og løsninger. Både lo-
kale og globale perspektiver inddrages i Jans arbejde. 
 
 
 

mailto:jan@cairosconsult.dk


 

 
 

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 



 

 

Kairos-tid  

Vores ambition er, at de deltagende ledere oplever kairos-tid sammen med os, og for 
en stund glemmer den kronologiske tid. Når vores hjerner får psykologisk ro og nye 
strategiske perspektiver, får vi rum til at finde os selv og nye veje i kompleksiteten. 
 
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.  
 

Vores egen Cairos-skulptur, som vi har på kontoret, har desværre mistet det ene øje 
og halvdelen af højre fod, fordi han faldt – eller måske sprang – ud ad vinduet og ned 
på strøget lige før Corona-tiden!  
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fakta 

Program: 
Bidrag fra deltagerne inddrages i programlægningen for hvert seminar. 
 
Sted: Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4229 Ruds-Vedby 
 

 
 

Datoer: 
Seminar 1: 11. – 12. november 2021 
Seminar 2: 6. – 7. januar 2022 
Seminar 3: 10. – 11. marts 2022 
Seminar 4: 5. – 6. maj 2022 
Seminar 5: 9. – 10. juni 2022 
 
Deltagergebyr: 47.000 kr. eks. moms. Ophold og forplejning ca. 2.500 kr. pr. seminar. 
 
 
 


