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AGENDASCENEN 
Værter: Tine Gøtzsche og Sisse Sejr-Nørgaard

15.30 Velkommen – Sisse Sejr-Nørgaard og Tine Gøtzsche

15.40   Succes med 4-dages ugen med rådgiver Pernille Garde 
Abildgaard og co-CEO Bo Kønskov Hansen, Abtions

16.10 Pause

16.25 Poetry slam med Dennis Buchleitner

16.30  Det grænseløse arbejdsliv med ledelsesekspert Christian 
Ørsted, ekspert i ledelse i det hybride og virtuelle rum Lise 
Dahl Arvedsen og arbejdslivsekspert Anders Raastrup 
Kristensen

17.10 Pause

17.15 Poetry slam med Dennis Buchleitner

17.20  Vi vil ikke blot have arbejde. Vi vil have mening med  
startupper Nima Sophia Tisdall og direktør Henrik Wellejus

17.50 Pause

18.00 Poetry slam med Sara Rahmeh

18.10  What the world needs now is diversity med aktivist Emma 
Holten og Trine Ahrenkiel

18.40 Pause

18.50  Meningen med arbejdslivet med professor Svend  
Brinkmann

19.15 Pause

19.30  On a lighter note med skuespiller, Esben Pretzmann, 
musikerne Mekdes og Per Worm og gæster

20.30 Tak for i dag

Succes med 4-dages ugen
Højere produktivitet, mere 
arbejdsglæde og et sygefravær, 
der styrtdykker.  
Det er gevinsterne ved en  
arbejdsuge på fire dage. Mød  
Pernille Garde Abildgaard,  
der er Danmarks førende  
ekspert i 4-dages  
arbejdsugen.

Meningen med arbejdslivet
Vores arbejdsliv er i forandring, for 
teknologi, hybridarbejde og globaliser-
ing sætter nye toner og takter på godt 
og på ondt. Men hånden på hjertet – 
arbejdslivet har nok altid udfordret og 
glædet os, og givet anledning til eksis-
tentielle tanker. I selskab med Svend 
Brinkmann tager vi på dannelsesrejse 
og spørger: Hvad er egentlig meningen 
med arbejdslivet?

Det grænseløse arbejdsliv
Det grænseløse arbejdsliv er ankommet til din arbejdsplads. Få eks-
perternes bud på, hvordan vi skaber balance, styrker fællesskab og 
giver psykologisk tryghed i det grænseløse, hybride arbejdsliv.

Vi vil ikke blot have arbejde.  
Vi vil have mening
For den nye generation skal der være 
værdier, mening og medbestemmelse 
i jobbet. Derfor må virksomhederne 
tilpasse sig. Iværksætter og menings- 
danner Nima Sophia Tisdall møder  
direktør i Deloitte Henrik Wellejus for at 
finde forskelle og fællestræk ved mening 
og arbejdsliv på tværs af generationer.

What the world needs now 
is diversity
Inklusion og diversitet er 
ikke bare godt for bund-
linjen – det er et must, når 
arbejdsgiverne vil appellere 
til den nye generation af 
medarbejdere. Men i praksis 
er det ikke så enkelt. Det 
kræver en bevidst indsats  
at bryde med klassiske  
dilemmaer, adfærd og bias  
– og hvordan gør man  
lige det? Få nye input  
til rejsen.

On a lighter note 
Festivalen slutter selvfølge-
lig festligt. Du får rørt dine 
sanser, hjerneceller og  
lattermuskler, når skue- 
spiller Esben Pretzmann og 
musikerne Mekdes og Per 
Worm sætter det kulørte 
spotlys på det moderne 
arbejdslivs skønhed og  
strabadser sammen med 
gæsterne Tommy Ahlers, 
Cille Hald Egholm og  
formand for Djøf Offentlig 
Sara Vergo.



LYKKELAB 
Værter: Thure Lindhardt og Sofie Østergaard

15.30 Musik med Karen Rosenberg

15.40  Velkommen – Sofie Østergaard og Thure Lindhardt

15.50  Hvor skal kaffemaskinen stå på den digitale arbejdsplads? 
Christian Baltzer, CEO i Codan, og psykolog og forfatter 
Malene Friis Andersen

16.15  Er faste pladser fortid i fremtiden? med arkitekt Anne  
Sarto og lektor Peter Holdt Christensen

16.45   Skal vi genopdrages til et nyt arbejdsliv? med psykolog og 
adfærdsforsker Mette Nørr Gantzhorn

17.10 Pause

17.25 Musik med Karen Rosenberg

17.35  Tør du brænde hamsterhjulet? med professor Svend 
Brinkmann, rådgiver Pernille Garde og forfatter Helen 
Kobæk

18.25  Er tandtråd og teknologi nøglen til et langt arbejdsliv? 
med forfatter Nicklas Brendborg

19.00 Tak for i dag

Er tandtråd og teknologi 
nøglen til langt arbejdsliv?
Vi lever længere og går 
senere på pension, og vi 
skal derfor holde os skarpe 
i mange år. Men hvad siger 
videnskaben? Kan vi spise, 
træne og leve på en måde, 
der giver et længere,  
sundere arbejdsliv? Tag 
med til en tankevækkende 
og informativ talk om,  
hvad vi selv kan gøre for 
at leve længst muligt uden 
skavanker.

Skal vi genopdrages til et nyt arbejdsliv? 
Forandringer på arbejdspladsen kræver  
noget af dig. De seneste to år har været 
særlig krævende, og de næste år bliver 
næppe nogen undtagelse. Men kan man 
adfærdsdesigne en ledelsesforandring?  
Og hvilke adfærdsknapper er det så, du  
og din leder skal skrue på? Bliv klogere  
på, hvordan vi vænner os til nye måde at  
arbejde og være sammen på – og fortsat 
holder fast i os selv under forandringerne.

Er faste pladser fortid i fremtiden? 
Hvad betyder den fysiske indretning for 
vores måde at arbejde på – og ikke mindst 
at arbejde sammen på? Hvordan skaber vi 
effektivitet, god ledelse og samarbejde i nye 
rammer? Og hvad med de introverte, de 
ekstroverte, de selvledende, de hjemme- 
arbejdende, dem der trives i løse strukturer 
og dem, der ikke gør? Hvor skal de sidde?  
Få input til kontoret, så trivslen bliver for  
alle og ikke kun de få. 

Hvor skal kaffemaskinen stå på 
den digitale arbejdsplads?
Hjemmearbejdspladsen er kom-
met for at blive. Eller er den?  
For hvad så med kaffemaskine-
kulturen, sammenhængskraften, 
lederskabet og kollegaskabet? 
Christian Baltzer og Malene Friis 
Andersen deler deres tanker om, 
hvor fremtidens arbejdsliv er  
på vej hen, når det bliver  
mere digitalt, hybridt og  
socialt fragmenteret.

Tør du brænde  
hamsterhjulet?
Vi søger en større mening 
med livet – og arbejdslivet 
er en del af ligningen. Hvad 
er det i virkeligheden, vi  
søger, og hvordan kan vi 
leve et (arbejds)liv i frem-
tiden, som giver os mere 
mening? Hvis nu alle  
muligheder lå åbne …



BOGSALON 
Vært: Susanne Hegelund

16.00 Velkommen – Susanne Hegelund

16.05  Tag magten i gråzonen med kultursociolog  
og forfatter Elisabeth Plum 

16.30 Poetry slam med Sara Rahmeh

16.45  Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger med  
kognitiv psykolog, ph.d. Christina Lundsgaard Ottsen

17.10 Pause

17.25 Poetry slam med Dennis Buchleitner

17.45  Al magt til medarbejderne med professor Steen Hildebrandt 
og udviklingschef Mette Aagaard, Slagelse Kommune

18.10 Tak for i dag

Al magt til medarbejderne
En af verdens mest ikoniske ledelses- 
tænkere Gary Hamel opfordrer i bogen  
’Humanokrati’ til at bekæmpe bureau- 
kratiet og give medarbejderne langt mere 
indflydelse. Oplev ledelsesprofessor Steen 
Hildebrandt og udviklingsdirektør i Slagelse 
Kommune Mette Aagaard give deres bud 
på, hvad det indebærer at gå på arbejde  
i den humanokratiske og selvledende  
organisation.

Sæt diversitet i spil og træf bedre  
beslutninger 
Hvad sker der med vores resultater og 
trivsel, når vi inviterer forskelligheden ind 
i organisationen og skal samarbejde med 
mennesker, der tænker anderledes end os 
selv? Mød Christina Lundsgaard Ottsen, der 
er medforfatter til bogen ’Biasbevidst ledel-
se’, til et indblik i diversitet som værn mod 
bias, vanetænkning og dårlige beslutninger. 

Tag magten i gråzonen
Som projektleder eller anden leder uden 
ledertitel er dit mandat ofte i gråzonen.  
Du skal stå i spidsen for de gode resultater, 
selvom din værktøjskasse mangler de  
klassiske ledelsesprivilegier. Dit bedste  
redskab er derfor dine samarbejdsevner,  
og her får du tips om uformel ledelse af 
ekspert Elisabeth Plum, der er medforfatter 
til bogen ’Projektteaming’.



Christina Ottsen  
Psykolog, forfatter og 
ph.d. i tværkulturel 
diversitet. Hun arbejder 
med strategisk ledelses-
udvikling.

Anders Raastrup 
Kristensen Forsker og 
underviser i balance 
mellem familie- og  
arbejdsliv, ledelse af 
selvledende med- 
arbejdere og strategisk 
human ressource  
management.

Lise Dahl Andersen 
Ph.d. i ledelse, ekstern 
lektor på CBS og 
ekspert i hybridledelse. 
Partner i konsulent- 
virksomheden  
Augmenti.

Nicklas Brendborg  
Studerer biomedicin og 
er forfatter til best- 
selleren ’Gopler ældes 
baglæns’. Brendborg er 
et af Danmarks mest 
lovende forsknings- 
talenter inden for  
molekylærbiologi.

Helen Kobæk Cand.jur. 
og har siddet i direk-
tionen i PenSam i 31 år. 
Forfatter til bogen ’Job 
Stop Go’, der advokerer 
for at sende pensionen 
på pension og give os 
pauser fra arbejdslivet 
gennem hele livet. 

Svend Brinkmann Cand.
psych. og professor 
i almenpsykologi og 
kvalitative metoder på 
Aalborg Universitet. 
Forfattet en række  
bøger om selvrealisering, 
identitet, pædagogik  
og stress. 

Mette Nørr Gantzhorn 
Cand.psych. og stifter af 
rådgivervirksomheden 
Humanicity. Tidligere 
Head of Global Inclusion, 
Diversity & Well-Being i 
Ørsted og Global Head 
of Diversity & Inclusion i 
Novo Nordisk.

Christian Ørsted Cand.
merc., ledelsesrådgiver 
og forfatter til best- 
sellerne ’Livsfarlig  
ledelse’ og ’Fatale  
forandringer’.

Bo Kønskov Hansen er 
BA i dansk og strategisk 
digital kommunikation 
og partner i Abtions. Her 
har han været med til 
at foreslå 4-dages ugen 
og lede organisationen 
gennem forandringen.

Mette Aagaard Cand.
comm. og udviklings-
direktør i Slagelse 
Kommune. Beskæftiger 
sig med organisations-
udvikling og HR. 

Emma Holten Cand. 
mag. i moderne kultur 
og kulturformidling.  
Debattør, feminist og  
aktivist for bl.a. lige- 
stilling og digitale 
rettigheder. Kønspolitisk 
rådgiver og politisk  
konsulent i Kvinderådet. 

Anne Sarto Arkitekt,  
stifter og leder i arkitekt- 
virksomheden mtre. 
Hun arbejder med det 
arkitekturpsykologiske 
perspektiv, og hvordan 
rum påvirker vores  
trivsel, velvære og 
ydeevne. 

Nima Sophia Tisdall 
Stifter af Blue Lobster 
og udpeget som 
’global nytænker’ af 
The Obama Founda-
tion. Tidligere kåret af 
Berlingske som en af de 
100 mest indflydelses-
rige erhvervskvinder i 
Danmark.

Peter Holdt Christensen  
Ph.d., forfatter og lektor  
ved CBS. Forsker i 
menneskers adfærd på 
arbejdspladser og har 
skrevet artikler og  
bøger om distance- 
arbejde, motivation  
og videndeling.

Pernille Garde Abild-
gaard Rådgiver, forfatter 
og indehaver af konsu-
lentvirksomheden TAKE 
BACK TIME. Arbejder 
for at stoppe hamster-
hjulet og skabe lykkelige 
medarbejdere i sunde 
virksomheder.

Malene Friis Andersen  
Ph.d., erhvervspsykolog, 
forfatter og medstifter 
af Tænketanken  
Fremtidens Arbejdsliv. 
Fokus på stress, trivsel, 
ledelse, social kapital  
og sygefravær.

Christian Baltzer har 
som CEO i Codan været 
med til at implementere 
rammer og systemer 
for hjemmearbejde. 
Tidligere finans- 
direktør i Danske Bank 
og koncernfinans- 
direktør i Tryg.

Cille Hald Egholm Stud.
scient.pol og medlem af 
Borgerrepræsentationen 
i Københavns Kommune 
for Venstre. Vært på 
programmet Cilles Sorte 
Skole.

Henrik Wellejus Direktør 
for Deloittes danske  
revisionsdivision. Har 
stået i spidsen for 
Deloittes indsats for at 
tilpasse forretningen 
med bedre balance 
mellem bundlinje og 
arbejdskultur.

Elisabeth Plum Mag.
art. i kultursociologi og 
uddannet psyko- 
terapeut. Forsker, 
forfatter og foredrags-
holder om, hvordan man 
kan forandre sin kultur, 
så den passer bedre til 
opgaverne.

Steen Hildebrandt Ph.d., 
forfatter og professor 
emeritus i organisations-  
og ledelsesteori på 
Aarhus Universitet og 
adjungeret professor 
på CBS og Aalborg 
Universitet.

Trine Ahrenkiel HR-, 
kommunikation- og 
marketingsdirektør i 
Nykredit

Tommy Ahlers er 
iværksætter, investor og 
tidligere uddannelses- 
og forskningsminister 
og klimaordfører for 
Venstre.
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Camp

Festivalområdet 
Gå på opdagelse på Camp og tre scener

På Camp kan du besøge de forskellige foodtrucks og tage en pause i loungen. Du finder 
også en masse spændende aktiviteter, som skaber nysgerrighed og hæver humøret.  
Her får du en uformel snak med oplægsholderne fra scenerne. Mød Djøfs karriereeksperter 
og mentorer, få styr på fremtiden og kompetencerne eller udforsk jobtanker hos de  
besøgende virksomheder.

Agendascenen retter spotlyset mod de store strømninger, 
der former det moderne arbejdsliv. Tine Gøtzsche og Sisse 
Sejr-Nørgaard guider, og gæsterne byder ind på højaktuelle 
emner som det grænseløse arbejdsliv, arbejdsglæde og  
mangfoldighed. Velkommen til engagerende samtaler og 
viden, du kan bruge i hverdagen.

Lykkelab bryder de faste forestillinger 
– her er alt muligt. Velkendte temaer fra 
arbejdslivet bliver udsat for benspænd, 
når værterne Thure Lindhardt og Sofie 
Østergaard og deres gæster udforsker 
og udfordrer vanetænkningen. Forvent 
filosofiske betragtninger og faglig  
begejstring, når meninger og mod- 
sætninger mødes i nye konstellationer.

Bogsalon giver dig ro til fordybelse. Læn 
dig tilbage. Og lyt til interviews inspireret 
af tidens mest aktuelle faglitteratur, når 
vært Susanne Hegelund i fællesskab med 
forfattere og forskere ser nærmere på 
det moderne arbejdsliv, samarbejde og 
samspil, bias og diversitet. 

Lykkelab



Mekdes  
Sanger og musiker

Sara Rahmeh  
Digter og poetry- 
slammer

Susanne Hegelund 
Journalist, forfatter og 
partner i Hegelund & 
Mose, der rådgiver  
virksomheder og  
organisationer i stra- 
tegisk kommunikation, 
gennemslagskraft, 
dagsordenssætning og 
mediehåndtering.

Thure Lindhardt er 
uddannet skuespiller 
og har medvirket i store 
spillefilm og tv-serier 
som Broen, Flammen og 
Citronen, Blå mænd og 
Engle og Dæmoner. 

Tine Gøtzsche er 
journalist, moderator 
og foredragsholder. 
Tidligere vært på bl.a. 
TV-Avisen, DR2 Udland, 
valgdebatter, stats- 
ministerdueller og 
politiske og kongelige 
begivenheder.

Per Worm  
Sanger og musiker

Sisse Sejr-Nørgaard er 
uddannet journalist og 
arbejder som producer, 
klummeskribent og 
radio- og TV-vært. 

Sofie Østergaard er en 
profileret vært på DR 
på programmer som 
Aftenshowet Versus, 
SommerSummarum  
og MGP.

Dennis Buchleitner 
Scenepoet og  
poetry-slammer

Esben Pretzmann er  
komiker, musiker, 
instruktør og billed-
kunstner og er blandt 
andet kendt fra satire-
programmet Drengene 
fra Angora og Chris og 
Chokoladefabrikken.

Karen Rosenberg 
Sanger 

Værter 
 

Kunstnere 


