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17. september 2013 

Krigsreporter lærer sønderjyske ledere om handlekraft 

 

Hvordan kan vision, vilje og handlekraft føre til succes for både individet, 

lederen og virksomheden? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Handlekraft og personlig succes”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret. 

Tirsdag den 8. oktober klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Sønderjylland 

bag konferencen, som afholdes på Folkehjem Restaurant & Kursuscenter i 

Aabenraa. 

Rasmus Tantholdt er som krigsreporter på TV2 blevet bragt i situationer, hvor 

beslutninger skal træffes nu og her. At befinde sig i verdens brændpunkter 

kræver både mod og personlig handlekraft, hvilket Rasmus Tantholdt vil berette 

om på konferencen. Han vil med sine historier understrege vigtigheden i at have 

vijlestyrke i kritiske situationer, hvor beslutninger skal tages hurtigt.  

På konferencen vil også Mette Dam Madsen og Kim Fogh give deres bud på, 

hvordan lederne kan opnå større mod og handlekraft. Selv driver de 

konsulentvirksomheden Leadership Lighthouse. Deres mission er at lære danske 

ledere at lede ud fra kerneværdierne ansvarlighed, nærvær og handlekraft.  

Pia Bech er administrerende direktør for Universe. Hendes medarbejdere 

forsøger at inspirere unge til at interessere sig for naturvidenskabelige 

uddanelser, hvilket om noget kræver, at medarbejderne selv er engagerede i 

sagen. På konferencen vil Pia Bech fortælle, hvordan hun motiverer sine 

medarbejdere ved hjælp af værdibaseret ledelse.  

Afdelingsformand for Lederne Sønderjylland, Peter Martensen, mener især at 

Rasmus Tantholdt kan bidrage med nogle interessante historier, der vil lære 

lederne om handlekraft i kristiske situationer.   

-Som leder er det altafgørende, at man ikke vakler. Man skal turde stille sig op 

på ølkassen og vise vejen frem og samtidig have mod til at handle hurtigt og 

træffe de afgørende beslutninger, der er nødvendige for at nå målet, siger Peter 

Martensen.  

Konferencen på Folkehjem Restaurant & Kursuscenter i Aabenraa er rettet mod 

ledere på alle niveauer, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er 

velkomne. Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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