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Temamøder i samarbejde med Overskud med 
Omtanke

I løbet af marts og april afholder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens projekt Overskud med 
Omtanke en række temamøder som afslutning af projektet, der siden 2006 har sat fokus 
på danske virksomheders samfundsengagement gennem bl.a. tilbud om gratis kurser til 
virksomhederne.

Temamøderne handler om alt fra leverandørstyring og krisekommunikation til 
medarbejderrekruttering og miljø. Ét af temaerne er også "Strategisk CSR-innovation – 
samfundsengagement som kilde til nye forretningsideer".

Dette temamøde afholdes i hhv. København den 21. marts kl. 19-2130 samt i Århus den 
11. april samme tid. Mødet inkluderer indslag fra bl.a. Overskud med Omtankes CSR-
innovations ekspert, business manager Anders Christian Ulrich, en spændende 
casevirksomhed samt fra undertegnede.

Det er gratis at deltage, og du får et eksemplar af arbejdsbogen ”Overskud med Omtanke 
– praktisk guide til virksomheders samfundsengagement”.

Download programmet for "Strategisk CSR-innovation" hér >>
Mere om Overskud med Omtankes øvrige temamøder i marts og april hér >>

Tilmelding på www.overskudmedomtanke.dk/tema
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De Nye Pionerer i medierne

Der er ingen tvivl om at social ansvarlighed og bæredygtig udvikling er i fuld gang med at 
sætte sit præg på arbejdsliv, forbrug, politik og erhvervsliv. Her er uddrag af seneste 
mediedækning af "De Nye Pionerer" og dertil relaterede temaer:

Socialkapitalisme: Penge er ikke længere nok
Politiken, 28. november 2006

Bæredygtig business kan betale sig
Berlingske Business, 13. december 2006

Tæppefabrikant spinder guld på bæredygtighed
Berlingske Business, 7. januar 2007

Virksomhedernes ansvar vokser
Radiointerview (50 min.), P1 Formiddag, 15. januar 2007

Socialkapitalisme
JydskeVestkysten, 21. januar 2007

Socialt entreprenørskab: Innovation der redder verden
Børsen, 23. februar 2007
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Pionerer inden for kroppens sprog

Mange mennesker lider af fysiske symptomer, som ikke kan forklares og diagnosticeres 
medicinsk. De kan derfor ikke tilbydes behandling og kommer ofte i klemme i 
sundhedssystemet.

Som følge heraf tog kiropraktor Helle Due Hansen, Kiropraktisk Klinik Rødby, i 2005 
initiativ til en lokal undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med medicinsk 
uforklarede symptomer. Til dette formål gav Videnskabsministeriet et videnpilot-tilskud til 
en et-årig ansættelse af krops- og samtaleterapeut Anne Moloney. Undersøgelsen blev 
afsluttet i maj 2006 med rapporten "MUS-Lolland 2006".

Samtidig etablerede Helle Due Hansen et tilbud på sin klinik om behandling med krops- og 
samtaleterapi. 75 patienter med medicinsk uforklarede symptomer, som en udelukkende 
fysisk behandling ikke tidligere havde kunnet afhjælpe, tog imod tilbudet. Den 
kombinerede psyko-fysiske behandling resulterede i positiv effekt hos 80 procent af de 
behandlede patienter.

For sit initiativ har Helle Due Hansen modtaget en hæderspris fra "Foreningen til 
Bevægapparatets Fremme". I sin begrundelse for tildelingen anfører professor dr. med. Jes 
Bruun Lauritzen, Bispebjerg Hospital, at Helle Due Hansen har været banebrydende og 
visionær i sine tværfaglige initiativer, der rækker ud over kiropraktikken.

Download rapporten "MUS-Lolland 2006" hér >>
Læs mere om medicinsk uforklarede symptomer på www.kroppenssprog.dk
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Konference og workshop om meditation mod 
stress
Stadig flere medarbejdere og virksomhedsledere inden for stort set alle fagområder giver 
udtryk for, at de føler sig pressede, og oplever som følge heraf ubalance og 
stresssymptomer. Derfor afholder Institut for Kompetenceudvikling den 17. april 
konferencen "Meditation - High Performance uden stress" samt en efterfølgende 
meditationsworkshop den 18. april ved certificereret meditationsinstruktør og Nordisk 
Marketingchef hos IBM, Bjarne Nybo. Det er valgfrit, om man ønsker at deltage én eller 
begge dage.

Blandt talerne den 17. april er Nikolaj Bruun, Technology Manager hos Nokia, Anne-Marie 
Westergaard, HR Manager hos IBM samt Kurt Kørner, chefpsykolog hos Danfoss, som 
fortæller om deres erfaringer med at lade meditation indgå som en del af arbejdslivet i 
deres respektive virksomheder.

Læs mere om konference og workshop hér >> 
Tilmelding direkte på www.ibceuroforum.dk/meditation

________________________________________________________________________

Introduktion til Bevidst Lederskab i marts

Apropos meditation, så har Kentaur Træning ved meditationsinstruktør Kenneth Sørensen 
og skuespiller Charlotte Juul udviklet en workshop med tre moduler, der træner ledere i at 
blive mere bevidste om hvilken rolle deres personlighed og værdier spiller i deres 
lederskab.

Redskaberne er henholdsvis meditation for at bringe deltagerne i større kontakt med 
kernen af dem selv samt feltdynamisk lederspil, et unikt koncept, der gennem rollespil 
over hverdagens konfliktsituationer træner deltagerne i at iagttage, forstå og agere i 
forhold til gruppedynamikker.

Lørdag den 31. marts afholdes en introduktionsworkshop til Bevidst Lederskab. Derudover 
afholdes tre meditationsaftener hhv. 20. marts, 2. maj og 4. juni, så der er mulighed for at 
afprøve meditationen i praksis.

Download folder om workshop modulerne til Bevidst Lederskab hér >>
Læs mere om introduktionsarrangementerne hér >>
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Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller arbejder med 
initiativer, som fremmer nytænkning og 
bæredygtige erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig vækst. 
Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
videresende denne mail. Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig 
kildeangivelse og henvisning til www.taniaellis.dk. Har du bøger eller artikler du kan 
anbefale, kender du til projekter, konferencer, foredrag eller andet, som kan være af 
interesse for læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en mail på te@taniaellis.dk. Du 
kan tilmelde og afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/dk/kontakt/html.

Tania Ellis :: Skt. Peders Stræde 24 :: 1453 København K :: Tlf 26252295 :: te@taniaellis.dk :: 
www.taniaellis.dk
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