TRO OG LEDELSE
Velkommen til Vinterseminar
i Aarhus 2. marts 2019
Foredragsholdere:
Bo Heimann
Pia Søltoft
Lene Frølund Thomsen
Naveed Baig

LØRDAG DEN 2. MARTS KL. 10-15
I STUDENTERNES HUS I AARHUS

TRO OG LEDELSE
Hvad er ledelse? Hvilke egenskaber skal en god leder have?
Vi har alle oplevet forskellige former for ledelse, bade pa samfundsmæssigt niveau og i det daglige pa vores arbejdspladser.
Men hvad er ledelse? Og hvad bør god ledelse baseres pa?

Ved arets Vinterseminar vil vi se pa temaet “Tro og ledelse”.
Dagen byder pa oplæg, dialog og hyggeligt samvær.
Dagens oplægsholdere er:
Bo Heimann, der arbejder som ledelsescoach for en række større virksomheder. Han er inspireret af den østlige, spirituelle tradition.
Pia Søltoft arbejder som ledelsescoach med udgangspunkt i
Søren Kierkegaard og har netop udgivet bogen: ”10 ting ledere kan lære
af Kierkegaard.”
Lene Frølund Thomsen arbejder som chefkonsulent indenfor medarbejderudvikling og ledelse og lader sig inspirere af Løgstrups
etik og Bent Falks kristne terapiform.
Naveed Baig er imam og vil fortælle om ledelse set ud fra et islamisk
livssyn.
Dagen slutter med, at deltagerne bliver inddraget i en fælles samtalecafe med ovennævnte gæster.
Velkommen til Vinterseminar lørdag den 2. marts 2019!
Arrangører:
Areopagos, IKON, Menighedsfakultetet og studenterpræsterne ved
Aarhus Universitet

Program:

10.00-10.30

Rundstykker og velkomst

10.30-11.30

To oplæg om kristendom og ledelse:
Kristendom og ledelse ved Lene Frølund Thomsen
Kristendom og ledelse ved Pia Søltoft

11.30-12.30

To oplæg om spiritualitet og ledelse:
Spiritualitet og ledelse ved Bo Heimann
Spiritualitet/islam og ledelse ved Naveed Baig

12.30-13.00

Frokost

13.00-15.00

Samtalesalon med deltagere og oplægsholdere
om religion og ledelse

På gensyn næste år!

PRAKTISKE INFORMATIONER

Dato:
Lørdag den 2. marts 2019 kl. 10-15
Sted:
Vinterseminaret holder i ”Richard Mortensen Stuen”
i Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Pris:
250 kr. / 150 kr. for studerende
Beløbet inkluderer deltagelse i hele programmet og alle måltiderne.

Tilmelding:
Du tilmelder dig - og betaler samtidig deltagergebyret - på
areopagos.dk senest den 25. februar 2019.

Arrangører:
Areopagos, IKON, Menighedsfakultetet og studenterpræsterne ved
Aarhus Universitet

VELKOMMEN!

