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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 2023

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 a!older 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 8 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 fire spændende oplæg, 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 a!oldt
konferencer i 8 år i Grønland,
hvor vi har haft mange
spændende oplægsholdere
til at inspirere vores kunder.

Medlemskab
Et medlemskab af Arktisk
Ledelse i 2023 koster 21.000 kr.
ekskl. moms.
Medlemskabet indeholder
tre pladser til hvert  
arrangement, hhv. onsdag
den 24. maj og onsdag
den 04. oktober 2023.  
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 og efterfølgende
god tid til netværk og dialog
med de øvrige deltagere
og oplægsholdere.
*Bemærk: Da vi har et begrænset 
antal pladser til konferencen, vil 
tilmelding til Arktisk Ledelse 2023 
være bindende og evt. a"ud vil 
derfor ikke blive refunderet. 

Sted og forplejning
Konferencen foregår

 

i Katuaq.
Til hvert arrangement vil
der være fuld forplejning
med frokost, ka#e, the, vand
og frugt samt vin til afslutning.

Tilmelding
Josephine Kjærgaard
josephine@flieshr.dk
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PROGRAM
 
 

ONSDAG
24. MAJ 2023
10:00 - 16:00

KATUAQ

Registrering og udlevering af navneskilte

Velkomst ved Dorthe Flies

Birgit Aaby

Afslutning

Frokost

Christian Stadil

Networking og mulighed for at tale med
vores oplægsholdere

16:00 Tak for i dag - vi ses i september



Onsdag 
24. Maj 2023

10:00 - 16:00
KATUAQ

Birgit Aaby
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"En løvindes bekendelser"

Birgit Aaby er ikke kommet sovende til noget. Vejen fra 
rengøringsassistent til stifter og direktør for sin egen 
rengøringsvirksomhed med omkring 250 ansatte, der i dag har 
gjort hende til en af Danmarks mest succesrige kvindelige 
iværksættere, har været benhård.
Den hårdtarbejdende iværksætter og mor til tre, tager publikum 
med på et eventyr, der sætter fokus på, at hårdt arbejde betaler 
sig. At det er muligt at være en god mor og samtidig bygge en 
succesrig virksomhed op fra bunden, imod alle odds og fordomme.
Birgit Aaby fortæller om op- og nedture, og om hvordan hun 
skabte en karriere i en benhård branche.
Birgit er en af Danmarks mest succesrige kvindelige 
iværksættere og kendt som en af de fem paneldeltagere og 
investorer i DR’s populære iværksætterprogram Løvens Hule, 
hvor hun og de andre ”iværksætter-løver” investerede i spirende 
iværksætterprojekter.  
Efter sin studentereksamen flyttede Birgit Aaby fra Mors til 
København, hvor hun fik job som rengøringsassistent i 
Rødovrecentret, inden hun i en ung alder og mens hun ventede 
sit andet barn startede sin egen rengøringsvirksomhed 
Combiservice.  I dag lidt mere end 20 år efter tæller virksomheden 
omkring 250 ansatte og en årlig omsætning omkring de 100 
millioner.
Foruden sin rengøringsvirksomhed, har Birgit Aaby investeret i en 
gol$lub, en fodboldklub og et bryggeri, og ikke mindst diverse 
iværksætterprojekter i forbindelse med Løvens Hule, hvor hun 
som et fantastisk forbillede inspirerede og rådgav de spirende 
iværksættere til at skabe succesfulde forretninger.
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Birgit Aaby er en af Danmarks mest 
succesrige kvindelige iværksættere og har 
blandt andet været løvinde i DR’s populære 
iværksætterprogram, Løvens Hule, hvor 
iværksætteren blandt andet investerede i 
22 investeringer.



Onsdag 
24. Maj 2023

10:00 - 16:00
KATUAQ

Christian Stadil
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”Company Karma”

Et foredrag om karma som forretningsfilosofi. Karma betyder at 
alt, du gør, har konsekvenser. Med denne forudsætning er 
Company Karma en ny måde at drive forretning på.
Company Karma er blevet en forretningsfilosofi for Christian N. 
Stadils mange virksomheder. Fremtidens ledere ved, at de må 
forene langsigtede forretningsstrategier med hensynet til den 
verden, som virksomheden og dens medarbejdere er en del af. 
Formålet er ikke at købe et etisk alibi, men at skabe holdbar 
værdi – for virksomheden, medarbejderne og omverdenen. 
Company Karma er Corporate Social Responsibility i praksis for 
virksomheder, der tænker i helheder – og som tænker globalt! 
Rigtigt eksekveret vil Company Karma frigøre kreativitet og 
innovation samt ruste virksomheder i kampen om den nye tids 
medarbejdere.
Company Karma er også historien om, hvorledes det er lykkedes 
Christian N. Stadil og nogle dedikerede medarbejdere at bevæge 
Hummel fra at være et lokalt brand til at blive globalt gennem en 
bevidst strategi om at være anderledes og skæv i sin 
markedsføring og samtidig benytte helt nye måder at udvikle sit 
brand og sin virksomhed på. Company Karma er en bevidst, 
anderledes brug af branding, markedsføring og storytelling. 
Det handler om at give for at få. Det handler om at sprede god 
energi og selvtillid, og så handler det om at holde op med at 
forsøge at slå og bekæmpe konkurrenterne, for først når du tror 
på dig selv og det du kan, kan man skabe Company Karma.
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Christian N. Stadil er en af Danmarks mest 
karismatiske erhvervsledere. Han ejer det 
globale konglomerat Thornico A/S, som 
dækker over mere end 120 operationelle 
virksomheder i forskellige industrier, 
heriblandt fødevarer, teknologi, shipping, 
ejendomme, finansiering, livsstil, sport og 
mode – sidstnævnte i form af det 
verdenskendte brand Hummel.
Christian N. Stadil er en populær 
foredragsholder i Danmark såvel som 
internationalt, og sidder i flere nationale 
og internationale tænketanke.
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ONSDAG
04. OKTOBER 2023

10:00 - 16:00
KATUAQ

Registrering og udlevering af navneskilte

Velkomst ved Dorthe Flies

Peter Mygind

Afslutning

Frokost

Karen-Marie Lillelund

Networking og mulighed for at tale med
vores oplægsholdere

16:00 Tak for i dag - vi ses i september



Onsdag 
04. Oktober 2023

10:00 - 16:00
KATUAQ

Peter Mygind
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”Arbejdsglæde og det gode liv 
– Social ansvarlighed er vejen frem”

Vi bruger størstedelen af vores vågne tid på at arbejde. 
Derfor er det afgørende, at vores arbejdsliv hænger sammen 
med, hvad der for os hver især er et godt liv – og omvendt. 
Det er ikke nødvendigvis let at skabe arbejdsglæde og få det 
gode liv til at hænge sammen, men ikke desto mindre er det 
vigtigt. Vi er selv ansvarlige for vores liv og for at skabe et liv, 
der giver os glæde. Ingen andre kan gøre det for os.
Peter fortæller i dette foredrag om, hvordan vi skaber forandring 
og går glade på arbejde. Han sætter fokus på nødvendigheden i 
at kigge indad og betragte vores egen individuelle livstilgang 
– derudover på vigtigheden i at styrke vores sociale 
kompetencer samt vigtigheden i at inkludere alle mennesker i 
samfundet.

Dette foredrag er både humoristisk og alvorligt. Peter bruger 
massevis af eksempler fra sit eget liv, krydret med en god portion 
selvironi, hvilket alt sammen tilbyder håb og motivation til at skabe 
et liv med mere glæde.
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Hvis man skal tale om en éner i den danske 
underholdningsbranche, så er det uden tvivl 
Peter Mygind. Som søn af Jytte Abildstrøm er 
han nærmest opvokset på de skrå brædder, 
hvor han havde sin debut som barn. I løbet af 
sin skuespilkarriere har han betrådt adskillige 
store teaterscener rundt omkring i landet, og 
han har medvirket i et utal af store danske 
hitserier herunder ”Taxa”, ”Nikolaj og Julie”, 
”Riget”, ”Borgen”, ”Forbrydelsen” 
og senest ”Sommerdahl”. 
Alt dette udgør blot en brøkdel af Peters CV. 
For vi kender også Peter som Score Kaj, 
forfatter, foredragsholder, konferencier, og 
Tv-vært. De mennesker som møder Peter 
husker ham for hans enorme hjerte, der banker 
for et utal af mærkesager samt for hans 
inspirerende livs- og menneskesyn. Peter har 
blandt andet taget kampen op mod mobning 
med bogen ”Myginds Mission”. 
Han har sat fokus på hjertestop og blodpropper 
i kølvandet på sine egne blodpropper – og han 
kæmper for det gode og sunde forhold forældre 
og børn imellem. Også her kan han trække på sit 
eget liv, for sønnen Julius blev overfaldet og røg 
ud i et massivt hashmisbrug som helt ung. 
Peter er med til at sætte fokus på arbejdsglæde 
og social ansvarlighed – og så brænder han for at 
give en stemme til de svage i samfundet og til dem, 
som så ofte bliver overhørt. 



Onsdag 
04. Oktober 2023

10:00 - 16:00
KATUAQ

Karen-Marie Lillelund
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”Humor – som værktøj til arbejdsglæde”

Det humoristiske overskud starter hos os selv og Karen-Marie 
Lillelund giver i dette foredrag mange forskellige bud på, hvor 
vi kan begynde i det nære, på jobbet i parforholdet og i forhold 
til os selv.
Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere 
med humor, kollegaer med humor, kærester med humor og det 
gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten 
har et humoristisk overskud. Men det hjælper ikke meget, hvis vi 
nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som 
bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.
Det er en udbredt misforståelse at nogen mennesker simpelthen 
mangler humoristisk sans. De har den. De har bare aldrig trænet 
den. Andre har fået humoren ind allerede fra barndommen og de 
har selvfølgelig en fordel. Ligesom mennesker, der har fået 
grundlagt gode motionsvaner allerede i en tidlig alder har 
nemmere ved at fastholde et sundt aktivitetsniveau. Men det er 
aldrig for sent at gå i gang. Heller ikke når det gælder humor.
Der er mange forskellige veje til mere munterhed i hverdagen 
og alt efter personlighed vil nogen virke lettere end andre. 
Men en ting er sikkert: Der er en humoristisk vej til os alle. 
Det gælder bare om at finde den.
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Karen-Marie er en af Danmarks mest 
efterspurgte foredragsholdere.
Med sin smittende livsglæde og lattermildhed 
og sin evne til at formidle den har hun 
igennem mere end 20 år bragt både ny viden, 
eftertanke og latter til sine tilhørere.
Hun er to gange blevet kåret som Danmarks 
bedste foredragsholder og har modtaget 
prisen som ”Årets Erhvervskvinde i 
Nordjylland”. Hun er desuden certificeret 
”Corporate speaker” fra USA og taler også 
gerne på engelsk.
Ved siden af sin foredragsvirksomhed skriver 
Karen-Marie klummer for Familie Journal og 
udkommer ugentligt med podcasten:
Prøv-li-å-hør-her 
Karen-marie har skrevet 3 bøger med 
udgangspunkt i foredragene: ”Humor i ledelse”, 
”Humor på arbejde” og “Håndbog til et 
lattermildt liv” og i foråret 2020 udkom hun 
med vinbogen “Ja tak – bare til kanten”, som 
hun har skrevet i samarbejde med sin storebror,
journalist og vinekspert Niels Lillelund.
Karen-Marie har desuden en fortid som 
professionel musicalperformer og var fra 2000 - 
2013 bakkesangerinde i Bakkens Hvile på 
Dyrehavsbakken.
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Tilmelding kan også ske
til Josephine Kjærgaard
på josephine@flieshr.dk


