
Tid og sted
27. Oktober 2021, kl. 16.00 – 20.00
Vingsted hotel & konferencecenter

Noget for Vejle
Invitation til inspirationsevent i BusinesVejle 
d. 27. oktober 2021.

Vi vil gerne skabe rammerne for at gøre Vejle 
til Danmarks bedste og mest innovative by at 
arbejde og drive virksomhed i – i et menneskeligt 
perspektiv

Program
15.30 Registrering og kaffe
16.00 Indledning
16.20 Indlæg af Morten Albæk 

”Et liv Én tid Ét menneske”
17.20 Pause
17.40 Workshop 1. runde
18.10 Workshop 2. runde
18.40 Workshop 3. runde
19.10 Afslutning med 5 minutters reflekstionstid
19.20 Tapas og networking
20.00 Tak for i dag

Morten Albæk
Morten Albæk er cand.mag. i historie og filosofi, 
adjungeret professor i filosofi på Ålborg Universitet 
gennem mere end 10 år og stifter af Rådgivnings-
virksomheden Voluntas. Morten Albæk er forfatter til 
flere bestsellers, bl.a. “Generation fucked up?” og “Det 
gennemsnitlige menneske” og han udgav i oktober 2018 
sin fjerde bog ”Ét Liv. Én Tid. Ét Menneske – Hvordan vi 
glemte at leve et meningsfuldt liv”, der siden udgivelsen 
har ligget i toppen af bestsellerlisterne. 

4 Verdensmål for Vejle
1. Vi fokuserer på arbejdsglæde og tør godt tale om 

stress og balance i livet
2. Vi inddrager næste generation i dialogen omkring 

det at arbejde og drive virksomhed i fremtiden
3. Vi sætter Vejles omgivelser i spil – fra byen til 

fjorden og bøgeskoven – og skaber mere sundhed 
og rum for det gode arbejdsliv

4. Vi samarbejder og inddrager elitesporten – så vi 
sammen kan skabe nye muligheder

Se mere om eventet
og tilmeld dig senest 15. september 2021
https://businessvejle.dk/events/noget-for-
vejle-2021/

Du er velkommen til at invitere dine 
kolleger, kunder eller andre relationer med.
Begrænset antal pladser - tilmelding er først 
til mølle.

Emnerne i de tre runder med workshop vil 
tage udgangspunkt i  de 4 Verdensmål for 
Vejle.


