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Forskellen på at blive forstyrret 
og det at lade sig forstyrre
Det er ét af de væsentlige spørgsmål vi kan og bør stille os selv - 
både i bestyrelseslokalet, på det personlige plan og i vores daglige 
virke i vores virksomhed. 

Det er spørgsmålet om, hvem det er der sætter dagsorden. Bliver dagsorden sat ude fra? 
- Eller skaber vi på alle måder de bedste forudsætninger for, at vi selv sætter dagsorden 
og kan blive ved med det?

Netop derfor taler jeg om ”professionelt forstyrrelsesarbejde” som et konkret værktøj, 
der kan styrke og ruste vores organisationer og virke. Det er vigtigt at se det som et 
centralt GEN af strategisk betydning, ikke blot en god idé! Det udspringer bl.a. af begre-
ber som ”disruption” og ”Mental robusthed” som i øjeblikket fylder mange spalter. I 
stedet for at gøre det mystisk og svært, vil jeg gerne gøre det enkelt og nært. Både for den 
større virksomhed, iværksætteren, forretningsdrivende, mikrovirksomheden og SMÉ er.

Jeg vil inddrage eksempler fra virksomheder, der gør dette med stor succes og koble 
det til lærdom som vi alle har med os fra barns ben.

Jeg vil trække trådene sammen til en enkelt fælles forståelse af, hvordan en række af 
de mest udbredte tænkere i nyere tid peger i selvsamme retning.

Endelig det store HVORFOR lige nu? Der er gode årsager til, at vi er i en tid med mere 
potentiale for omdannelse og nyskabelser end vi har set meget længe – megatrends, 
ny teknolgi, nye bevidstheder en lille verden. Det er ikke længere de store og stærke, 
der nødvendigvis er de mindst sårbare.   

Torsdag den 9. juni 2016 kl. 15.00-17.30. 
Sted: Herskabsstalden på Rønnebæksholm
 
Program
15.00 Velkomst
15.15 Henrik Olsen
16.00 Pause
16.15 Henrik Olsen
17.00 Mulighed for netværk og sandwich
 
Tilmelding senest den 7. juni 2016 til U� e Nielsen på mail gun@maglemoelle.dk.
Spørgsmål kan rettes til Henriette Houmann-Hammer hhh@advoa.dk eller tlf. 61 805 805.

Henrik Olsen arbejder som 
rådgiver med forretningsudvik-
ling, projektudvikling og foran-
dringsforløb i mange afskygninger 
for netop derigennem at træne 
forstyrrelsesmusklen. 

Det sker med baggrund i sund 
fornu�  kombineret med følgende 
uddannelsesmæssige baggrund:

En Cand. Merc. fra HHÅ, en Mba i 
Int. Business fra BIA og en Master 
i Emotionel Intelligens.

I N V I T A T I O N

Værter ved dette arrangement:

Henrik Olsen fortælle om


