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Välkommen till Kunskapsdagarna!

Missionskyrkan Linköping 2019
Välj mellan 7 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig 26 april på
Missionskyrkan Drottninggatan 22, Linköping

Jessica Odén

Morgan Borg

I kontakt med något
större

Den kollektiva hjärnans
kraft

Atle Johansen
HUR GOD KAN DU BLI?

Nina Sjöstrand
Våga Vara Viktig!

Jörgen Bodner
Presentationsteknik
ett nödvändigt ont
eller en god möjlighet?

Daniel Donlind
WILLPOWER

Jenny Engström
Get sh** done! Framtidens
ledarskap behövs nu

Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Linköping i menyn)
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6977 • 08.10-09.00
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

6978 • 09.20-10.10
Jessica Odén
WISE WOMAN – I kontakt med något större
Är du kvinna, gillar att prestera och är intresserad av personlig eller andlig utveckling? Som moderna
kvinnor delar de flesta av oss ett grundläggande mönster att pusha igenom och bita ihop, leverera och
vara bra genom att köra över både kropp och själ.
Tänk om det finns ett annat sätt att driva resultat? Tänk om det finns ett annat sätt att leva? Ett sätt
där vi förenar det inre med det yttre och tillåter oss att bli genuint starkare för varje dag.
Den här föreläsningen vill förankra dig i en kraft som ger dig möjligheten att fortsätta göra det du är bra
på, utan att kompromissa kontakten med det som egentligen betyder mest.
- Effektivt ledarskap - Stark och sårbar - Hjärtats intelligens Med ett ben i mystiken och det andra i prestation, bakgrund som extremskidåkare och bergsklättrare,
daglig meditation sedan 17 års ålder och nu ledarskapsutbildare på bl.a. Nordea, Arla och Ecco så
ligger hon i framkant vad gäller själfull högprestation.
Nära sitt hjärta och med ett skarpt sinne beskrivs Jessica ofta som en inspirerande, genuin och
professionell föreläsare. Välkomna!
Jessica Odén Strand 0739 -12 49 92 jessica@wisewoman.se www.wisewoman.se
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6979 • 10.30–11.20
Jörgen Bodner
Presentationsteknik, ett nödvändigt ont eller en god möjlighet?
Jörgen Bodner ger en inspirationsföreläsning som berättar om balans. Mellan förberedelse och
närvaro, förnuft och känsla, driv och vila, humor och allvar. Myten om karisma. Fokuspunkter. Jörgen
har gedigen bakgrund som skådespelare, regissör, pedagog och berättare. Han har lett ett femtiotal
tvådagars workshops för grupper i många sammanhang och för vitt skilda beställare ur olika
branscher. Jörgen ger också kurser i muntligt berättande.
Jörgen Bodner • www.replikskiften.com

6980 • 11.40–12.30
Nina Sjöstrand
Våga Vara Viktig!
Hur bra vi är och hur vi är bra
Självkänsla för individen, teamet och organisationen - för att våga verka och utvecklas åt önskat håll!
Hitta dina och arbetsplatsens styrkor, och våga sälja in dig själv, din kompetens, din idé, din
organisation, och det ni vill göra i framtiden.
Du kommer att få verktyg för att skapa en stark självkänsla, både på individnivå och organisationsnivå,
och att hitta teamkänsla och arbetsglädje genom styrkan hos dig själv och dem du samarbetar med.
Nina Sjöstrand är förändringsledare och föreläsare, med specialitet att vända nedåtgående spiraler till
att bli positiva virvelvindar.
Nina Sjöstrand 0733120868 nina@ninasjostrand.se
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6981 •12.50-13.40
Daniel Donlind
WILLPOWER
Det handlar inte om att bli bättre på att sätta mål, det handlar om att öka sin viljestyrka, sin
WILLPOWER för att kunna nå sina mål.
Vi är jättebra på att sätta upp mål. Vi läser böcker om det, går på kurser och vi vet precis vad vi
behöver göra för att nå dem. Men hur kommer det sig att 95 % av dom som satt sina nyårslöften bryter
dom inom 1 månad?
Efter många års forskning och olika studier så har det visats att det går att träna upp sin viljestyrka. I
föreläsningen ”WILLPOWER” så berättar Daniel Donlind hur viljestyrka fungerar och ger dig verktygen
till hur du kan träna upp din viljestyrka för att du ska kunna nå DINA mål.
Daniel Donlind är flerfaldig svensk mästare i boxning och en energisk föreläsare som lockar till både
skratt och eftertanke. – kanske även med hjälp av lite salsadans!
Hans motto är ”en tupp ger aldrig upp”, något han levt efter sedan barnsben. Varför kallas han för
tuppen? Det får du reda på under hans föreläsning!
Daniel Donlind och hans boxningstränare Dallas medverkade även i programmet ”Malou efter 10” där
salsadansen blev höjdpunkten på ett fint och intressant inslag.

Daniel Donlind , info@danieldonlind.se www.danieldonlind.se 073-909 87 96

www.kunskapsdagarna.nu
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6982 • 14.00-14.50
Morgan Borg
Den kollektiva hjärnans kraft
Ett förändrat arbetsliv utmanar våra traditionella former att leda människor. Vi går från hierarkier till
ökad delegering av ansvar och befogenheter i våra organisationer.
Självorganiserade grupper och individer förutsätter en mänsklig organisation som stärker individens
självmakt, men som också har tydliga spelregler för samarbetet.
Morgan kommer att tala om det som stärker samarbetet och det som triggar igång våra hot-impulser.
Han kommer också att berätta om hur den inre kompassen kan tjäna som ett redskap för att utveckla
en magnetisk kultur.
Om Morgan Borg:
Morgan Borg, M. Sc. har mångårig erfarenhet av förändringsarbeten från våra stora svenska och
internationella företag, som exempelvis Volvo Car Corporation, Pfizer Health AB, Michelin och
Electrolux. Han arbetar även internationellt med coaching av ledningsteam och individer i bland annat
Kina, England och Tyskland.
Hans första bok ”Den inre kompassens makt. En förändringsfilosofi” har blivit en stor framgång och
inom kort kommer hans nästa bok ut med titeln ”Den kollektiva hjärnans kraft”. Under sin presentation
kommer han att dela med sig av de framgångsfaktorer han har identifierat för att lyckas med
förändringar och uppnå synergi i samarbetet.

Morgan Borg Mail: morgan.borg@journey.se Journey Consulting Göteborgskontoret,
Äsebackevägen 20 D, 427 36 Billdal Mobil +46706578730

6983 • 15.10-16.00
Jenny Engström
Get sh** done!
Framtidens ledarskap behövs NU!
När generationerna X,Y och Z ska samsas på våra arbetsplatser och när gig-ekonomin utmanar hur vi
ser på anställningsformer - vad händer då? Hur får vi jobbet gjort och vad har arbetsglädje med saken
att göra? Vilka ledaregenskaper blir viktiga nu när guldklockans tid är förbi och det är dags att sparka
ut Taylor ur ledningsrummet en gång för alla.
Jenny Engström har lång ledar- och chefsbakgrund i från olika verksamheter och sammanhang. Hon
har en stor passion för hur vi kan jobba smartare och leva gladare!
Jenny Engström Tanketid, 076-006 33 01, jenny@tanktetid.nu, www.tanktetid.nu
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Välkommen till Kunskapsdagarna och till Missionskyrkan i Linköping 2019
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 Kunskapsdagarnas 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.

