
Der er kaffe og croissant til mødet. 

TALENT TIL AT ÆNDRE – hvordan bruger man sit talent til at gøre en 

forskel ligger i arbejdstiden, da vores talenter ofte referer til det vi 

bruger meget af vores tid på, nemlig arbejdet.

FREDAG DEN 24. JANUAR KLOKKEN 08.30-11.00
STED: AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER  

REGISTRERING, KAFFE OG CROSSAINTER FRA 08.00

MORGENMØDE MED FOKUS PÅ TALENT FREDAG DEN 24. JANUAR 2020 / AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER

TALENT TIL AT ÆNDRE?

BAG ARRANGEMENTET STÅR SAILING AARHUS, AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER, DJØF, CENTER FOR LEDELSE OG WOMEN ON WATER DER ER ETABLERET AF SEJLSPORTSLIGAEN.

SIMON TOFTGAARD, oplægsholder

Simon brænder for at nedbryde fordomme 

og har været med til at stifte folke-

bevægelsen Pærfekt. Pærfekt flytter 

grænserne for, hvad folk i dag tror er 

”normalt”. ”Når man som jeg sidder i 

kørestol, er jeg på mange måder en del 

point bagud på forhånd…” forklarer han.

Derudover er  han medkonferencier 

sammen med Jacob Haugaard på Grøn 

Koncert. 

Anne Marie Rindom, oplægsholder

Med kåring af ‘Sailor of the year’ som 

første dansker nogensinde inspirerer 

OL-sejler Anne-Marie via hendes talent 

for sporten. Med hendes sports-

bedrifter sætter hun sejlsporten på 

landkortet og inspirerer andre til at 

følge drømmen.

Anne Marie er fra Horsens og er udtaget 

til at sejle OL i Tokyo 2020. 

FREDAG DEN 24. JANUAR  SKYDER WOW ÅRET I GANG PÅ ALLER- MØD TRE STÆRKE PROFILER DER HAR ÆNDRET DERES OMGIVELSER

BEDSTE VIS MED EN INVITATION TIL MORGENNETVÆRKSMØDE.

Fredag den 24. januar stiller vi skarpt på ”TALENT TIL AT ÆNDRE” 

– hvordan bruger man sit talent til at gøre en forskel”. Kom og 

bliv inspireret til at selv at bruge dit talent og gøre en 

forskel og mød samtidig andre inspirerende kvinder. 

Tre talentfulde og meget forskellige profiler fortæller, 

hvordan de har haft modet til at forløse deres talent og gøre 

en forskel – i samfundet, for miljøet og som verdens-etter. 

En forskel, der i den grad skaber motivation og engagement for andre.

Susanne Hoeck, facilitator

Prisnomineret journalist med en særlig 

passion for kvinders karriere. Ejer prisen 

Women’s Board Award og stiftede i 2006 

netværket WOW – Women On their Way.

I dag er Susanne på vej til OL i Tokyo som 

’Photo Venue Manager’ for The Olympic 

Commitee. Et set up, som mange kun kan 

drømme om at blive en del af.

TILMELD DIG HER

PRISEN FOR AT DELTAGE ER 199 KR.

https://sejlsport.nemtilmeld.dk/29/

