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Välkommen till Kunskapsdagarna!

Missionskyrkan Linköping 2018
Välj mellan 8 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig 16 november på
Missionskyrkan Drottninggatan 22, Linköping

Sara Kremsl

Jan Kronkvist

Ledarskap i en
föränderlig värld

Kommunicera
framgångsrikt med
Modern retorik

Anna Pucar Rimhagen
Livet som Giraff - att arbeta i
högpresterande team

Atle Johansen
HUR GOD KAN DU BLI?

Morgan Holmström
Drömmar är sällan så
fyrkantiga som
Jantelagen

Lilian Arturén
Lev det liv du vill leva!

Tommy Praetorius
Vad skyller du på?

Mikael Leveby
Sätt färg på
din omgivning

Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Linköping i menyn)
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6938 • 08.20 - 09.10
Tommy Praetorius
Vad skyller du på?
Föreläsningen ”Vad skyller du på? – Hur vi väljer att använda vår ryggsäck” handlar om ryggsäcken
som alla bär på. En ryggsäck med lika många olika typer av innehåll som det finns människor. Det är
upplevelser, erfarenheter, intryck och bra och dåliga minnen bland mycket annat. Men hur väljer vi att
använda oss av de saker vi har i vår ryggsäck?
Tommy Praetorius har nästan 30 års erfarenhet som discjockey, konferencier, speaker och
radiojournalist. Hör hans berättelse om med och motgångar och om hur han valde att tackla tillvaron.
Efter en svår uppväxt med sina föräldrars alkoholism, fosterhem och en trasslig tonårstid finns det en
hel del i ryggsäcken. Slipper man ta skolan på allvar om man har haft en taskig barndom? Måste man
göra sitt bästa på jobbet? Behöver man vara snäll mot andra?
Hör hur Tommy gjorde för att hitta inspirationen, drivet och glädjen i sin profession och i livet självt.
I den här föreläsningen kan man räkna med tårar, skratt och känslor som träffar dig rakt i solarplexus
Tommy Praetorius Radiojournalist, moderator, konferencier, speaker mail: tommy47@me.com

6943 • 09.25-10.15
Atle Johansen
HUR GOD KAN DU BLI?
Hur goda kan ni bli tillsammans?
" du förtjänar inte tillhöra ett bättre lag än det du själv är med att skapa"
En anställd inom Linköping kommun beskrev i ett samtal med mig att hon uppfattade medarbetarskap
som att göra varandra goda - det är en väldigt träffande beskrivning! Hur skapar man ett framgångsrikt
team i hemmet, i föreningslivet eller på jobbet Det skapas i första hand av entusiasm, uthållighet och
motivation och nu är det dags att fylla på så tveka inte - kom!!
Äntligen är Atle här med sin nya föreläsning inspirerats av hans kommande bok som höjts till skyarna.
Det är en härlig pina colada blanding av humor, passion & konkreta nycklar att använda direkt
Kontakt: Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se
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6940 • 10.30–11.20
Lilian Arturén
Lev det liv du vill leva!
Vilka val har haft avgörande betydelse i ditt liv?Hur påverkar du din omgivning?
Hur vill du blicka tillbaks på ditt liv?
Hur kommer det sig att man ofta hamnar i samma situation gång på gång? På både gott och ont!
Hur lång tid ska det ta innan man har lärt känna sig själv för att veta vad som är bäst - för just mig?
Lilian föreläser om hur man ser mönstret i sitt beteende och hur man kan komma till insikt om vem
man är. För att sedan kunna leva det liv man själv väljer att leva.
Lilian ger på ett konstruktivt och lättsamt sätt, tips om hur man lättare tar tag i både svårigheter och
drömmar man vill uppnå.
”Ju mer medveten du är om vem DU är, desto lättare kan du göra de valen som gör ditt liv till det du
vill leva”
Lilian ArturénTel: 0761 – 85 10 70. Email: lilian@milooksweden.se

6941 • 11.35-12.25
Mikael Leveby
Sätt färg på dig och din omgivning
Olika personer har olika beteenden. Dessa kan man enligt Marsden teorier dela in i olika färger. I
färgerna beskrivs beteendestilarna enligt följande:
•
Pådrivande - Röd
•
Utåtriktad - Gul
•
Lyhörd - Grön
•
Systematisk - Blå
De olika beteendestilarna beskriver hur vi uppfattar varandra på olika sätt. Du har säkert märkt detta i
möten med olika personer. Med kunskap om beteendestilarna har man möjlighet att maximera
möjligheten för grupper att arbeta tillsammans. Man behöver alla olika beteendestilar i en grupp för att
arbetet ska fungera optimalt.
Sedan många år tillbaka har jag även arbetat som chef och lett olika grupper. Jag är certifierad på
PulsAnalys och är även Professional Certified Coach (PCC) enligt International Coach Federation
(ICF).
Mikael Laweby, Koching AB. Telefon 0734-156514, www.koching.se
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6942 • 12.40–13.30
Morgan Holmström
Drömmar är sällan så fyrkantiga som Jantelagen
Morgan Holmström driver Individual Focus och företaget bildades för att han ville hjälpa utsatta
individer in i samhället genom ett ”nerifrån och upp-perspektiv”.
”Morgan tror på individuella lösningar i stället för de standardiserade mallar som finns i dagens
samhälle. Individual focus bygger lösningar runt personen, vi anpassar inte personen efter
lösningen.”Morgan har jobbat som konsult åt företag i stora delar av Europa och under 2009 var han
med och arrangerade World Social Forum i Brasilien. Sedan dess har Holmström varit involverad i
olika projekt för att förbättra språkundervisningen och förbättra turistnäring och export ifrån Brasilien
för att skapa arbetstillfällen där. I Sverige Jobbar Morgan Holmström med Integrationsfrågor bland
annat ger stöd åt immigranter från Syrien, Somalia, Afghanistan och Irak för att integrera människor i
det svenska samhället . Morgan är en sann social entreprenör som brinner för viktiga samhällsfrågor.
Morgan föreläsa om integration på flera platser runt om i landet.

6939 •13.45-14.35
Sara Kremsl
Ledarskap i en föränderlig värld …
… ställer höga krav - så leder du hållbart
NewLeaders är vårt koncept för att höja kompetensen hos ledare, organisationer och företag inom
hållbart ledarskap och hållbart företagande. Inspireras och lär om vad det innebär att leda och bidra till
att klara samhällets gemensamma utmaningar i ett långsiktigt perspektiv.
Sara Kremsl Sara@keepondeveloping.com tel: 070 590 368 www.keepondeveloping.com www.newleaders.nu

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
16 november 2018

6944 • 14.50-15.40
Jan Kronkvist
Kommunicera framgångsrikt med Modern retorik
Jan brinner för att utveckla människors kommunikativa förmågor. Förmågor som är avgörande för att
ledare och medarbetare ska kommunicera framgångsrikt. Med sin erfarenhet som utbildare och
kunskap om retorik och modern forskning om kommunikation ger han svar på viktiga frågor som:
- Vad vi kan göra för att människor ska känna förtroende för oss?
- Varför det är så svårt att skapa förståelse och nå fram med vårt budskap?
- Hur modern retorik kan hjälpa oss att inspirera, motivera och övertyga?
Under Jans föredrag får du tips och råd hur du kan förbereda och kommunicera tryggt, effektivt och
övertygande när du ska tala inför en grupp. Han är författare till boken ”Lär dig älska att tala – Vässa
dig med retorik” www.bookboon.com. Som utbildad skådespelare har Jan förmågan att trollbinda sin
publik. Rollspel, igenkänning och dialog med lyssnarna gör att hans föreläsningar blir en upplevelse
som berör, lockar till skratt och får människor att reflektera. Jans kompetens bygger på 18 års
erfarenhet av utbildningar för flera av Sveriges ledande företag, kommuner och myndigheter.
Jan Kronkvist – Kronkvist Kommunikation AB. www.kronkvist.se. 0707-603871

6945 • 15.55-16.40
Anna Pucar Rimhagen
”Livet som Giraff - att arbeta i högpresterande team”
Girafferna är ett gäng coacher som tidigare arbetat tillsammans i ett internationellt företag med flera
tusen medarbetare, och nu skrivit en bok om sina erfarenheter. Hur är det att vara sju personer,
utspridda över landet, och skriva en bok tillsammans? Hur går det att komma överens? Att komma
framåt? Att arbeta i ett självorganiserande team är en övning utöver det vanliga i kommunikation
och samarbete. Det kräver tillit och respekt och kan ge fantastiska resultat. Boken i fråga heter ”XXL
Agile & Lean coaching - the Giraffe cookbook”. Den består av en samling övningar för att bygga och
utveckla team, jobba med ledarskap, förbättra flöde och annat - alltsammans kryddat med
Storytelling.”
Anna Pucar Rimhagen Telefon: 0730-435682 Företag: Växla upp Sverige AB Hemsida: vaxlaupp.se

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
16 november 2018

Välkommen till Kunskapsdagarna och till Missionskyrkan i Linköping 2018
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kontakter Kunskapsdagarna:

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911
Mail: hans@kunskapsdagarna.nu

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103
Mail: lars@kunskapsdagarna.nu

Välkommen till Kunskapsdagarnas VIP klubb
Att vara medlem samt erhålla inbjudningar i vår VIP klubb är kostnadsfritt, kortlöst och helt digitalt.
Och den är öppen för alla. Du som redan går på kunskapsdagarna behöver bara maila oss att du vill
ha inbjudan i framtiden. Är du ny besökare hos oss? Maila att du vill ha kostnadsfria inbjudningar med
kontaktuppgifter som kommer det automatiskt till dig.
UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID MEDLEMSKAP
Om du registrerar dig till vår VIP Klubb samlar vi in din e-postadress för att skapa medlemskapet. Vi lagrar fullständig
kontaktinformation i form av, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina
uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella.
Som medlem i vår VIP klubb kommer du att erhålla kostnadsfria inbjudningar med Kunskapsdagarnas erbjudanden och nyheter.
Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet eller inbjudan. Du kan även
närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i VIP klubben genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår
hemsida.
Är du medlem i vår VIP klubb sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem.
Välkommen till Kunskapsdagarna VIP.

