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15.00
15.30
15.45
16.45
17.00

19.30
19.45

20.30

Registrering og kaffe
Velkomst
Morten Albæk
Pause
4 sessioner i Lokale 1 
4 sessioner i Lokale 2
Afslutning
Tapas og netværk
Tak for i dag

1 hovedtaler og 8 sessions med lokale talere • Kom og bliv 
inspire
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Morten Albæk 

Morten Albæk er cand.mag. i historie og 
flosof, adjungeret professor i flosof 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”. 

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.

Founder and CEP  - Voluntás 

Chief Marketing Offcer & Group Senior VP, Global Marketing, 
Communication & Corporate Relations – Vestas Wind System A/S

Senior Vice President, Idea Generation and Innovation, Group 
Business Development – Danske Bank



”Charlie” 

Trivsel i Vejle 
sammen med naturen 

Den ”grimme” Jelling – der blev til en 
smuk vane ”Historier fra Jelling Musik-
festival.

Lars Mortensen, måske bedre kendt 
under navnet Charlie, vil fortælle hi-
storier fra Jelling Musikfestivals spæde 
start og frem til i dag, hvor festivalen 
er en af landets største. Kom med bag 
festivalens kulisser og få historien om, 
hvordan det er lykkedes. 

Foredraget vil være fyldt med anekdo-
ter, billeder og kig ind bag ved. Histo-
rien om festivalens idé, om de mange 
frivillige og musikfestivalens betydning 
for området, fællesskabet musikkul-
turen og ikke mindst hvordan ting kan 
vokse, når man giver folk ejerskab af et 
projekt.

Torben Larsen

Social bundlinje

Torbens indlæg vil omhandle Give  
Steels fokus på den sociale bundlinje, 
hvor især ambitionen WeGrowPeople er 
drivkraften for at gøre en forskel i unges 
liv.

Give Steel har i dag 59 CSR relatere-
de ansættelser, herunder 30 lærlinge. 
Virksomheden vandt CABIs CSR pris 
2021 i kategorien for store virksomhe-
der over 250 medarbejdere – en hyl-
dest til virksomheder, der gør en særlig 
indsats for, at udsatte kan få en chance 
på arbejdsmarkedet.

Mette Elkjær, sportspsykolog  

Elitesport 
og erhverv  

Når man ser eliteatleter præstere, kan 
man hurtigt tænke, at de alle er gjort af 
et helt særligt stof. Hvordan håndterer 
de så store mængder af pres? 

Jeg vil i dette inspirationsoplæg præsen-
tere eliteatleternes “superpower”, og 
hvordan hun arbejder med at fremme 
deres mentale styrke gennem målret-
tet, langtidsholdbart og helhedsorien-
teret arbejde. Der vil ligeledes trækkes 
tråde til, hvordan dette kan tænkes ind 
i erhvervslivet.” 

Flemming Juhler, KKI Plaast   

Næste generation
af arbejdsliv   

Medarbejderne har taget rigtig godt 
imod den nye tredages arbejdsuge. Ikke 
alene føler medarbejderne, at de er 
mere effektive og får mere fra hånden. 
Den nye tredages arbejdsuge betyder 
også, at de har fre sammenhængen-
de feriedage hver uge, hvilket gør det 
nemmere for medarbejderne at priori-
tere familie, fritidsinteresser og meget 
andet.

Rent forretningsmæssigt har den nye 
tredages arbejdsuge ifølge Flemming 
Juhler også betydet, at virksomheden er 
mere effektiv. Efter corona har vi øget 
vores produktivitet og vores omsæt-
ning. Vores forventning for resten af 
året er, at vi enten når eller overgår den 
omsætning, vi har budgetteret med.



Bo Levesen

Trivsel i Vejle

Bynaturen skal blomstre, men hvor-
dan? Vejle Kommune har en biodiversi-
tetsplan, som også handler om bynatur.

Hvordan folder vi sammen denne plan 
ud, så vi får naturen i byen til at blom-
stre?

En gruppe NGO’ere og Vejle Kommune 
er underarbejdstitlen ”Vores vilde Vejle” 
allerede gået i gang, og har pilotprojek-
ter med en række virksomheder, byud-
viklere og grundejerforeninger. 

Eksempler fra disse projekter, samt ind-
hold i ”Vores Vilde Vejle” fremlægges.

Jette Ditlev   

Næste generation
af arbejdsliv  

Jeg er på, altså er jeg! Alle ved, at der 
kan være store kulturforskelle imellem 
lande, men hvorfor virker forskellene 
imellem generationer nogle gange endnu
større? Det kan du få svar på i dette fore-
drag, hvor disse spørgsmål udfordres:
• Hvem er baby boomers, generation  
 X, Y og Z? Hvad interesserer de sig 
 for og hvorfor agerer de, som de gør?
• Er de unge bare selvoptagede, selv-
 iscenesættende og asociale? Og de 
 gamle bare kedelige og konservative?
• Er der et liv i den virtuelle verden – og
 er det det eneste liv, man behøver?
• Hvordan påvirker en globaliseret og 
 hyperkompleks omverden os alle?
• Hvad er disruption, Internet of Things 
 (IoT), Big Data, kunstig intelligens 
 (AI) og alt det andet nye for noget?

Her kommer megatrends og tendenser
i spil sammen med kultur og et stænk 
af flosof og Søren Kierkegaard!

Helle og Steen Thychosen

Vejle Boldklub
Akademi  

Vejle Boldklubs Akademi samler de 
bedste spillere i hele den sydøstjyske 
region. Akademiet er konkurrencedyg-
tigt på højeste nationale niveau og 
supplerer årligt klubbens A-trup med 
spillere, der kan spille med på superli-
ganiveau.

Udannelsesprogram starter ved 7. klas-
se og rækker til endt ungdomsuddan-
nelse.

Samarbejdspartnere:
• NOVA
• VIES
• Rødkilde Gymnasium
• Syddansk Erhvervsskole
• Campus Vejle

Helle Thychosen, Uddannelsesansvarlig
Steen Thychosen, Talentchef

Knud Herbert  

Balance i livet  

Sæt mennesket fri i fællesskabet. Os der
har valgt at leve i Danmarks – lad os 
kalde det, Den socialkapitalistisk Model, 
har - udover det sociale aspekt - accep-
teret den kapitalistiske realitet, at det er 
nødvendigt at have penge for at kunne 
klare sig. Den økonomiske bundlinje skal 
være i orden! Uanset om man er en virk-
somhed, en familie eller en person.

DET ER I DEN VIRKELIGHED VI LEVER!

Vi får i ovennævnte virkelighed skabt 
plads til mennesket ved at skabe en 
virksomhedskultur, der understøtter tro-
en på, at når mennesker trives på ar-
bejdet, i familien og fritiden. Så skabes 
unikke bundlinjer på arbejdet, i familien 
og i fritiden! Måden at gøre det på, er at 
vise tillid og sætte mennesker fri ved at 
lede Værdibaseret. Det var den måde, vi 
ledede på i 00’erne i Middelfart Spare-
kasse. Vi er vidner til Værdiledelse, når 
vi ser Kasper Hjulmand og hans svende 
på fodboldlandsholdet. 


