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7. oktober 2013 

Journalister lærer øst- og kronjyske 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. 

Mandag den 28. oktober klokken 9 står lokalafdelingerne Lederne Østjylland og 

Lederne Kronjylland bag konferencen, som afholdes i Kulturhuset Pavillonen i 

Grenaa.  

Journalist Morten Spiegelhauer vil på konferencen fortælle om nogle af sine 

erfaringer fra arbejdet på tv-programmet Operation X. Arbejdet har lært ham at 

træffe hurtige og afgørende beslutninger - men også at bevare det gode humør 

og arbejdsglæden. Han vil på konferencen give nogle af disse værktøjer og 

strategier videre til deltagerne.   

Journalist og udlandskorrespondent Simi Jan vil med sit foredrag om kærlighed, 

kaos og krig berette om mødet med seje, stærke og grusomme mennesker. 

Hendes oplæg vil især fokusere på handling her og nu.  

Morten Kjær er kursus- og udviklingschef i safariparken Ree Park. Han vil med 

afsæt i fire adfærdstyper give deltagerne værktøjer til at kende og anerkende 

både sine personlige og medarbejdernes styrker og forudsætninger. 

Afdelingsformand for Lederne Kronjylland, Kirsten Hvid Schmidt, glæder sig 

til tre relevante foredrag. Morten Spiegelhauers tanke om, at vi skal forsøge at 

slippe fordomme om andre menneskers motiver, har tidligere gjort et stort 

indtryk på afdelingsformanden. Hun fremhæver også Simi Jan, hvor personlig 

handlekraft og en ny dimension på begrebet krise er noget af det, deltagerne kan 

se frem til. 

- Jeg håber, at deltagerne tager med sig hjem, at vi skal  kunne handle hurtigt 

med samtidig være åbne for hinandens forskellighed, og at vi skal bruge denne 

forskellighed som en styrke til at skabe handlekraft i vores daglige ledelse, siger 

Kirsten Hvid Schmidt.  

Konferencen i Kulturhuset Pavillonen 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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