
 

Netværksmøde 23. januar 2018, kl. 7-10 
Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 

Små sko eller store armbevægelser?  

 
Janteloven. Den er forældet, vil mange sige. Men sidder der måske en rest i dig og bremser, når du 
egentlig hellere ville træde på speederen – bare en gang imellem? Det finder du ud af på mødet, som 
handler om, hvordan vi bruger os selv til at komme igennem med vores budskaber. At trænge igennem. 
Til medarbejdere. I teamet. Blandt kunder. Hos beslutningstagere. I offentligheden … 
 
Spørgsmålet i overskriften er altså ledende. Sammen med dagens taler, accelerer vi fra flade konvolutter 
op på høje stiletter. Så spænd sikkerhedsselen og smør mundvigene. For der skal grines og der skal tales. 
Med hinanden. På kryds. Og på tværs. I længden. Og dybden.  
 
Fokus er stadig på forretning og vækst gennem sparring og netværkeri. Målet for alle møder er, at vi går 
hjem med aktuel viden, inspiration, nye relationer og styrkede personlige kompetencer. 
 
 
7.00 Tal med mad i munden! 

Jo-jo. Den er god nok. Ikke bare har du muligheden for at stikke af fra havregrøden 
derhjemme. Over Konventums klassiske morgenbuffet bliver du så optaget af samtalen, at 
du sikkert må tillade dig selv at tale med mad i munden. Så kom tidligt og styrk relationerne 
i det uformelle sparringsmiljø. Eller gå all in og få et par gode aftaler i hus, allerede inden 
mobilen begynder at brumme i lommen. 
 

8.00 Velkomst og nyheder i netværket v/Tino Jønsson, netværksleder 
 Nyhedsoverblikket og dagens velkomst bliver kort, så vi kommer hurtigt frem til dagens 

keynote. Vi har så mange gæster, at vi tillader os at springe den individuelle præsentation 
over i plenum. Tid til morgensang, når vi er på Konventum, bliver der dog. 

 
8.15 Fra pedeller til rebeller – sådan gør du Janteloven bange for dig! v/fremtidsforsker Anne 

Skare Nielsen, Future Navigator   
 Dagens taler ligger ikke under for Janteloven. Så er det sagt. Blandt andet har hun sat sig for 

at vinde Nobels Fredspris, inden hun dør. Anne er en tornado, som løfter os op og udvider 
vores horisont. Men hun er også orkanens øje, som skaber nærvær og fokus i dagens 
sparringsrunder, som hun lægger op til og giver os feedback på. 

 
9.00 Sparringsrunde og feedback v/alle 
 Tino sætter gang i dagens sparringsrunde, mens Anne bliver med os og giver feedback. 
 
9.35  Sang surprice v/medlem  
 Vidste du det? En af vores medlemmer er professionel sanger. Det udnytter vi groft, når vi nu 

sidder i forsamlingslokalet med vel nok Helsingørs bedste akustik. Det er bare at læne sig 
tilbage og nyde et kunstnerisk indslag af international karakter. Glæd jer!  

 
9.40 Netværksøvelse og tak for i dag v/Tino Jønsson 

Bare rolig. Der er stadig kaffe på kanden. Vi har hinanden og lokalerne indtil kl. 10. Tino 
sætter ekstra strøm på netværksbatterierne med en icebreaker. En god godte at gå på …  

 
 

Husk dine visitkort – du får brug for dem 😊 
Evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 19/1-18, kl. 10.00 


