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9. oktober 2013 

Tv-korrespondent lærer vestsjællandske 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. 

Onsdag den 30. oktober klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Vestsjælland 

bag konferencen, som afholdes på Hotel Frederik d.II i Slagelse. 

Som udlandskorrespondent for TV2 har Simi Jan rapporteret fra brændpunkter 

som Afghanistan og Pakistan, hvor hun har været bosat i en årrække. I 

livsfarlige situationer har Simi Jan skulle holde hovedet koldt og bevare 

overblikket for at kunne handle effektivt her og nu. Hun vil på konferencen 

fortælle om sine personlige erfaringer med handlekraft i situationer, hvor alt kan 

ændre sig fra minut til minut.    

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 ledere 

at lede ud fra kerneværdierne ansvarlighed, nærvær og handlekraft.  

Den erfarne skoleleder Lise Egholm, som er kendt for sine skarpe og til tider 

provokerende indspark i debatter om folkeskolen og integration, vil også tale på 

konferencen. Hun vil blandt andet fortælle, hvorfor hun mener, at man som 

leder kommer længst med at stille krav og samtidig kommunikere åbent, 

respektfuld og direkte. 

Afdelingsformand for Lederne Vestsjælland Villy Helmer Jørgensen mener, at 

man som leder har ansvar for at sætte et mål, gå forrest og få medarbejderne til 

at følge efter i samme retning. 

- Som leder er man nødt til at handle hurtigt og effektivt, hvis virksomheden 

skal kunne følge med i den meget omksiftelige verden, vi lever i. Jeg ser især 

frem til at høre Simi Jans oplæg, da jeg er sikker på, at hun kan sætte levende 

billeder på, hvorfor overblik og handlekraft er så vigtigt for at kunne handle 

hurtigt i overensstemmelse med de fastlagte mål, siger Villy Helmer Jørgensen.  

Konferencen på Hotel Frederik d.II i Slagelse 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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