
11. MAJ 2022 & 28. SEPTEMBER 2022
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ARKTISK LEDELSE



A
R

K
T

IS
K

 L
E

D
E

LS
E

 •
 2

0
2

2

HVORFOR AFHOLDER
VI ARKTISK LEDELSE 
I GRØNLAND?
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Hvorfor skal vi afsted til Danmark for at høre spændende

oplægsholdere?

Kunne en platform, hvor vi kunne blive inspireret og møde kollegaer

ikke være muligt også i Grønland? 

Er det muligt at få oplægsholdere til Grønland, inden de har haft oplæg i

Danmark eller andre lande?

Hvis vi skal have nyhedsværdien på foredraget til Grønland, hvordan

sikrer vi, at det ikke bliver for dyrt?

Arktisk Ledelse 2022

Vi glæder os til endnu et spændende program med dygtige oplægsholdere.

Efter jeres ønsker til temaer og oplægsholdere, har vi lavet et program, som

vi glæder os meget til at dele med jer. 

Hvorfor afholder vi konference i Grønland? 

Vi er tit blevet stillet de samme spørgsmål fra vores kunder: 

Derfor opstod ideen til at lave en konference, hvor vi nu igennem 7 år har

forsøgt at efterkomme alle jeres ønsker. 

Arktisk Ledelse er en konference, hvor alle omkostninger til oplægsholdere,

hotel, fly, konference, forplejning mv. bliver dækket af jeres medlemskab.

Arktisk ledelse er vores bidrag til udvikling og inspiration af det

grønlandske arbejdsmarked. 

Vi har igen i år indgået samarbejde med nogle super spændende oplægs -

holdere og vi er sikre på, at I alle vil føle jer inspirerede. 

Udover, at I kommer til at høre fem spændende oplæg (vi har

ekstraordinært taget en ekstra oplægsholder med i år), så vil I efter

konferencen have mulighed for at tale med oplægsholderne og de andre

deltagere. 

Vi har den fordel, at vores oplægsholdere ikke kan flyve hjem før dagen

efter. 

Alle er meget velkomne, men husk at vi har begrænset 

antal pladser. 

Arktisk Ledelse er

en videndelingsplatform

for ledere, specialister

og HR-partnere i Grønland.

Flies HR har afholdt

konferencer i 7 år i Grønland,

hvor vi har haft mange

spændende oplægsholdere

til at inspirere vores kunder.

Medlemskab

Et medlemskab af Arktisk

Ledelse i 2022 koster 21.000 kr.

ekskl. moms.

Medlemskabet indeholder

tre pladser til hvert 

arrangement, hhv. onsdag

den 11. maj og onsdag

den 28. september 2022. 

Hvis din virksomhed har

mindre end 10 ansatte,

har du mulighed for at købe

enkelte pladser til de to 

arrangementer til en stk pris 

på 8.000 kr. pr. person til

begge arrangementer. Til

hvert arrangement er der to

oplægsholdere (til september

er der tre) og efterfølgende

god tid til netværk og dialog

med de øvrige deltagere

og oplægsholdere.

Sted og forplejning

Konferencen i maj foregår

på Hotel Hans Egede og 

til september i Katuaq.

Til hvert arrangement vil

der være fuld forplejning

med frokost, kaffe, the, vand

og frugt samt vin til afslutning.

Tilmelding

Josephine Kjærgaard

josephine@flieshr.dk
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PROGRAM
 
 

ONSDAG 11. MAJ 2022

10:00 - 16:00

HOTEL HANS EGEDE

Registrering og udlevering af navneskilte

Velkomst ved Dorthe Flies

Imran Rashid

Networking og mulighed for at tale med

vores oplægsholdere

Frokost

Mikkel Beha

Tak for i dag - vi ses d. 28. september 2022



Onsdag 
11. Maj 2022

10:00 - 16:00
HOTEL HANS EGEDE

Imran Rashid
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"Mærkbarhed – vejen til mere hverdagsglæde og mindre stress"

I foredraget tager Imran Rashid fat i nogle af de

problemstillinger, der er opstået i kølvandet på corona-

krisen. Der er blevet skruet op for digitaliseringen og ned for

menneskeligheden. Med corona-krisen smeltede arbejdsliv

og privatliv for alvor sammen, og det er nu sværere at skelne

mellem, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.

I foredraget giver Imran Rashid blandt andet svar på,

hvordan det påvirker vores fysiske og mentale sundhed, når

work-life-balance i stedet bliver til work-life-blender, hvordan

den nye virkelighed i vores fremtidige arbejdsliv måske er

ændret for altid, og hvad det betyder for os. Og sidst men

ikke mindst svarer han på, hvordan vi sammen (og hver for

sig) sikrer, at fysisk og mental sundhed bliver et grundvilkår i

vores arbejdskultur.

For at nå derhen kræver det Mærkbarhed. Det er nøgleordet

i de principper, som vi ifølge Imran Rashid er nødt til at

indrette fremtidens arbejdspladser efter. I foredraget

præsenterer Imran Rashid aktuel og brugbar viden om

hjernens opbygning, samt motivations- og vaneteori, så du

bedre kan skabe en forståelsesramme for den situation, som

vi alle befinder os i. Imran Rashid giver desuden nogle helt

konkrete råd til sundere og effektive vaner i hverdagen, som

sikrer de fysiske og mentale trivsel – på arbejdspladsen

såvel som privat.
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Iværksætterlægen Imran Rashid er

uddannet speciallæge i almen medicin og

er tidligere innovationschef i Danmarks

største kæde af privathospitaler, Aleris-

Hamlet. Et Imran Rashid foredrag

kendetegnes af høj faglighed, og Imrans

store interesse og forståelse for

mulighederne ved den digitale udvikling

kan derfor ikke undgå at smitte af på

deltagerne. Særligt interesserer Imran

Rashid sig for, hvordan den moderne

teknologi påvirker vores fysiske og

mentale sundhed.



Onsdag 
11. Maj 2022

10:00 - 16:00
HOTEL HANS EGEDE

Mikkel Beha
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"Mikkel Beha og den kolde hvide verden"

Tag med Mikkel Beha Erichsen på en spændende,

underholdende og ikke mindst tankevækkende rejse ud i

den ekstreme og smukke nordiske natur!

Oplev den spændende historie om rejseglæde og

eventyrlyst - om familiens nye køligere eventyr mod nord.

I mange år har familien drømt om at sætte kursen mod nord.

Efter års forberedelse med at klargøre deres

ekspeditionsskib, Wallenberg, har de igen kastet

fortøjningerne og er taget ud på eventyr.

De har sat sig for at sejle så langt mod nord de kan. Derop

hvor hvalerne i vintermørket kommer ind for at spise sig fede

i sild, hvor efterårets lavtryk viser tænder, og alle i familien

bliver sat på prøve, når de skal dykke i iskoldt vand og lære

at overleve i Finmarkens ekstreme kuldegrader.
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Mikkel Behas liv og arbejde har bragt ham

rundt i alle lag af såvel ind- og udland og

givet ham evnen til at komme ind på livet

og tale godt med alle mennesker. Med en

opvækst på Nordkaperen var

fundamentet lagt til et liv, hvor han som

skipper har sejlet store dele af verden

tynd med kone og børn.

Han har bevæget sig rundt i alle hjørner

af dansk TV. Fra Kanal 2’s start i midten af

80’erne til børne og ungdomvært på DR

B&U. Han har været producer på

prisbelønnede dokumentarprogrammer,

værtsvikar på Robinson, redaktionschef,

og TV2- redaktør på de helt store

underholdningsshows. Han har endvidere

været serieproducer for Discovery

Channel International og vært på både Go

´Aften Danmark og Go’ Morgen Danmark.

Mikkels arbejde har bragt ham fra Tahiti til

Bangladesh, fra USA til Rusland og i det

meste af Europa. Han er en levende

fortæller og populær foredragsholder, der

kan give sine tilhørere et sus fra enten

den store vide verden, eller den danske

TV-verden.
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PROGRAM
 
 

ONSDAG 

28. SEPTEMBER 2022

10:00 - 18:00

KATUAQ

Registrering og udlevering af navneskilte

Velkomst ved Dorthe Flies

Lars Brygmann

Pause

Frokost

Lars Sander Matjeka

Jacob Risgaard

16:15
Networking og mulighed for at tale med

vores oplægsholdere

18:00 Tak for i dag - vi ses i 2023



Onsdag 
28. September 2022

10:00 - 18:00
KATUAQ

Lars Brygmann
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”Arctic Challenge – på telttur i minus 32 grader”

At gå 400 km på ski i det øde og bidende kolde

Nordøstgrønland er noget Lars aldrig troede, han ville

komme til. Men det gjorde han – og det endda sammen med

ni krigsveteraner med forskellige skader. Hele gruppen

havde én ting til fælles: Viljen til at overvinde sig selv og

gennemføre en ekstrem udfordring. Veteranerne havde

besluttet at gennemføre ekspeditionen, som selv de

færreste uden skader ville kunne klare, for at flytte egne

grænser såvel fysisk som psykisk på trods af

benamputeringer, PTSD og andre krigsskader.

Lars og to fotografer var med for at dokumentere turen fra

start til slut. Gruppen var isoleret og uden kontakt til

omverden i de 32 dage ekspeditionen varede, og Lars kom

både tæt på de enkelte veteraners personlige historier og

blev presset helt ud til kanten. Han oplevede en indædt

kamp mod både naturen og egne grænser, og det gik op for

ham, hvad en ekstrem udholdenhedsprøve som denne

krævede, og mange ting blev sat i perspektiv. Oplev Lars

fortælle om den både grænseoverskridende og fantastiske

oplevelse for livet med ned til 32 minusgrader, total

udmattelse og lidt for nysgerrige isbjørne.
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Lars Brygmann har spillet et hav af roller

på både tv, film og teater og er en mand

med mange facetter.

Med masser af charme og ydmyghed er

han formidabel til at skabe et nærvær

med sit publikum, som var han lige

overfor dig.

Lars er en humoristisk formidler med en

skøn og lidt underspillet humor, og så er

han professionel til fingerspidserne. Han

sætter en ære i at give sit publikum det

hele, lidt til og meget mer’.

Bliv inspireret af hans tur på

Nordøstgrønland sammen med 9

krigsveteraner. Det er en øjenåbnende

fortælling, som inspirerer til at udfordre

egne grænser og se sit eget liv i et lidt

andet lys.



Onsdag 
28. September 2022

10:00 - 18:00
KATUAQ

Lars Sander Matjeka
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"Lederen & mennesket"

Forandringens vinde har sjældent blæst så kraftigt som nu,

og det stiller både nye og store krav til alle ledere. Det

indebærer samtidig en risiko for at fare vild undervejs –

både som leder og som menneske, og derfor er det mere

end nogensinde helt afgørende at have klare værdier, at

kombinere mod og sårbarhed, at fokusere på energien og

prioritere et stærkt fællesskab. Fremtidens ledere må

balancere det målbare og det mærkbare, samtidig med, at

de er bevidste om, at det ikke længere er titlen og

stjernerne på skuldrene, der giver indflydelse og følgeskab.

Hør Lars’ erfaringer med at planlægge de daglige opgaver,

hvordan du arbejder med dig selv og din egen energi og

udstråling, og ikke mindst hvorfor han mener, at ledere må

sige ”fuck frygten”.
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Lars Matjeka har med 21 års

ledelseserfaring, senest som CEO i Aller

Media, en masse spændende

ledelsesbetragtninger, som han med en

god portion energi formidler til sit

publikum.

Tilhørerne vil blive udfordret på de mere

klassiske ledelsesformer og præsenteret

for en anden måde at anskue ledelse på.

Lars elsker dialog og ikke mindst at

udfordre sit publikum med anekdoter og

personlige erfaringer, som helt sikkert vil

skabe refleksion.

Som tilhører inviteres du med bag

facaden, på godt og ondt. Et foredrag

med Lars Matjeka vil forhåbentlig

fremmane en stillingtagen og give ny

inspiration til dig som leder.

Hør Lars’ erfaringer med at planlægge de

daglige opgaver, hvordan du arbejder

med dig selv og din egen energi og

udstråling, og ikke mindst hvorfor han

mener, at ledere må sige ”fuck frygten”.

Ingen tvivl om, at vi løbende har brug for

input for at kunne udvikle os som

mennesker, hvad enten vi er ledere eller

ej.



Onsdag 
28. September 2022

10:00 - 18:00
KATUAQ

Jacob Risgaard
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"Fra 75% fravær til 100% succes"

Jacob står i spidsen for en række succesfulde virksomheder

på trods af, at hans barndom både bød på børnehjem og en

udsmidning af skolen. Han har flere gange brændt fingrene

på forretninger og stod som ganske ung med en gæld på

over en million kroner pga. en fejlslagen forretning. I dag er

han medejer af en række succesvirksomheder indenfor

bolig, software, robotter, logistik, engros og TV, så han har i

den grad formået at vende bøtten såvel forretningsmæssigt

som privat.

Medarbejderne er Coolshops vigtigste ressource, og der

gøres et stort arbejde for at sikre, at medarbejderne har det

så godt som overhovedet muligt. Hør hvordan Jacob med

fokus på menneskelige værdier og ved at dyrke

medarbejdernes forskellighed er lykkedes med at vækste

massivt og gøre Coolshop til en af Danmarks mest cool

arbejdspladser. Der er plads til at have det sjovt og udfordre

det ordinære.

Bliv inspireret af en historie om succes på trods og om

modet til at turde gøre noget andet end alle andre:

• Hvordan lykkes det at opnå det, som mislykkes for mange

andre?

• Hvordan skaber man et internationalt brand for få midler?

• Hvordan kan CSR og branding kobles sammen?

Coolshop har vundet flere priser igennem tiden, blandt

andet som Danmarks bedste e-handelsvirksomhed. I dag

findes Coolshop i 7 lande og har mere end 1,9 millioner faste

kunder. Jacob var desuden bestyrelsesmedlem og aktionær

i SmartGuy/Stylepit under børsnoteringen.
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Jacob Risgaard er medstifter af webshop-

succesen Coolshop og kendt fra DR1's

populære iværksætterprogram "Løvens

Hule", hvor han har været med som løve

fra sæson 5. Han medvirkede desuden i

TV2's programserie "365 dage til succes",

hvor han hjalp danske iværksættere.

Siden 1996 har Jacob med stor succes

beskæftiget sig med e-handel. Modsat

mange andre formår han rent faktisk at

skabe rentable webshops, og udover

Coolshop, som er nordens førende

department-store på nettet, er han

medejer af CoolRunner og en række

andre selskaber.

Hør hvordan han har skabt succes ved at

tænke ud af boksen trods modgang såvel

forretningsmæssigt som privat.

Udover at være en anerkendt

forretningsmand er Jacob kendt for sin

smittende energi, og deltagerne til hans

foredrag går altid derfra med et ordentligt

skud energi og inspiration.
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Tilmelding kan også ske

til Josephine Kjærgaard

på josephine@flieshr.dk

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRPoczGaFke6FBk9sbotsOqXIP5OzfVIsmZ2xtQGOr5UNkZDNzFBMk9IRkI1T1FMQ0QzNkw0TEJKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRPoczGaFke6FBk9sbotsOqXIP5OzfVIsmZ2xtQGOr5UNkZDNzFBMk9IRkI1T1FMQ0QzNkw0TEJKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRPoczGaFke6FBk9sbotsOqXIP5OzfVIsmZ2xtQGOr5UNkZDNzFBMk9IRkI1T1FMQ0QzNkw0TEJKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRPoczGaFke6FBk9sbotsOqXIP5OzfVIsmZ2xtQGOr5UNkZDNzFBMk9IRkI1T1FMQ0QzNkw0TEJKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRPoczGaFke6FBk9sbotsOqXIP5OzfVIsmZ2xtQGOr5UNkZDNzFBMk9IRkI1T1FMQ0QzNkw0TEJKRi4u
mailto:josephine@flieshr.dk

