
PROGRAM EQUILINK NETVÆRKSDAG 
D.  27 AUGUST 2020  

Entrance Ceremony

8: 10-9 :00a Archi tectura l  Research
by Dar ich

8: 10- 10 :30a

10:30-12a Cri t ique with Prof .  Anna Be l lark ,  Prof .  Jay
Park

1 :00-2 :00p What i s  Conceptual  Arch i tecture by
Prof .  Tor i  S impson

Kl 13.15-13.30 
Ankomst og networking 

Kl. 13.30 - 15.00
Inspirations oplæg m/ bestseller forfatter Christian Ørsted

Glæd dig til at opleve en af Danmark ubestridte mest eftertragtede foredragsholdere –
nemlig forfatter, ledelsesrådgiver og underviser Christian Ørsted. Christian er forfatter
til bogen: Livsfarlig ledelse som er nr. 1 på Børsens Bestseller liste.

Christian Ørsted er en efterspurgt foredragsholder og har leveret mere end 400
foredrag og workshops de seneste fem år, og så er han forfatter til bogen: ”Livsfarlig
ledelse” som er nr. 1 på Børsens Bestseller liste.

På dagens sætter Christian fokus på den uhyggelige slagside ved moderne ledelse
“Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation” og alligevel brænde ud som aldrig
før? De sidste 100 år har vi udviklet ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet
og ført til enorm fremgang. 

Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside. Moderne ledelse af farlig, fordiden
bruger psykologiske kneb, der får os til at arbejde os halvt ihjel, uden at vi bliver
rustet til at løse vores opgaver ordentligt.



Kl 15.00-17.00 

Dagen fortsætter med arbejde i interne grupper, med tid og rum
til sparring og networking om netop DIN forretning.

Kl. 17.00 - 18.45

Herefter skal vi ud på en ægte action-dyst som teamdyst.
Nemlig eftersøgning af den forsvundne pilot, som tager afsæt i
den helikopter som pludselig befinder sig på gårdspladsen.

.

Kl. 19.00-22.00
Middag og uformel networking i de hyggelige rammer på
Hopballe Gods 

NICE TO KNOW 
Dato 27 august 2020             
Venue: HopBalle Mølle, Hopballevej 56, 7300 Jelling

Tilmelding:  SU 10 aug - linn@equilink.dk - Equilink.dk  


