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DEN FEMTE KVADRANT 

FOREDRAGSRÆKKE

FOREDRAG OG SAMTALER OM BÆREDYGTIG 
PERSONLIG TRANSFORMATION

DATO:
Løbende arrangementer i 
2017 og 2018

STED:
Sortedam Dossering 3D, 2 

TILMELDING
greenticket.dk/5kvadrant
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Bæredygtige forandringer er efterspurgt af mange både på et 
personligt og et samfundsmæssigt plan. 
Spørgsmålet er hvor forandringen skal begynde? 
  
Nogle engagerer sig politisk i et etableret eller i et nyt parti. 
Nogle ændrer adfærd – køber økologisk, sorterer affald, bruger 
delebil og spiser mere grønt. Nogle engagerer sig aktivistisk i en 
sag – måske i en græsrodsbevægelse eller en forening. 
Andre går til yoga, tager på retreat og mediterer. 
Nogle venter på, at andre – måske politikerne – gør noget. 
Andre formår at integrere de forskellige dimensioner i deres 
tilværelse; disse mennesker sætter ofte noget i gang og får ting til 
at ske. 

Denne foredragsrække sætter fokus på det bæredygtige liv og 
vejen dertil. 

VEJEN TIL 
BÆREDYGTIG
FORANDRING
Chora Connection inviterer 
til foredragsrække om de 
øjeblikke der skaber 
forandring i vores liv.
Foredragsrækken skal 
inspirere til personlig 
udvikling i en bæredygtig 
retning.
  

Do the difficult things while they are easy and do 
the great things while they are small. A journey of a 

thousand miles must begin with a single step. 

- Lao Tzu

DEN FEMTE KVADRANT
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Hvad er den 5. kvadrant?

Hos Chora Connection arbejder vi ud fra en helhedsorienteret 
tilgang – vi kalder det den 5. kvadrant. 
Vi inddrager et bredt udsnit af aktører på tværs af erhvervslivet, 
det offentlige og civilsamfundet i udviklingen af vores prototyper. 

Denne foredragsrække tager udgangspunkt i den personlige og 
filosofiske tilgang til den 5. kvadrant. 

Hvilken personlig transformation har andre været igennem for at 
lykkes med deres formål – hvorledes forener man på modig vis sit 
indre og sit ydre, samfundet og verden omkring os.

Gennem personlige samtaler søger vi den personlige forankring af 
denne transformation – for vores egen og for klodens skyld.
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17 maj kl. 16-18 
Hvordan finder jeg modet til at transformere mit liv og virke? 
Bæredygtighed som livsstil og filosofi. Ved Erik Nielsen og Elise 
Brøchner. 

Gennem to unikke oplæg og en åben samtalesalon undersøger 
vi, hvilken form bæredygtig personlig transformation kan tage – 
hvilke valg kan jeg selv træffe i forhold til mit indre og mit ydre 
liv?
Dagens oplægsholdere har begge erfaring med personlig udvik-
ling og ledelse.

Erik grundlagde Biosa Danmark i 2001 og er direktør for 
virksomheden og koordinator for produktion og udvikling af nye 
produkter. Erik var en af pionererne bag den økologiske 
lovgivning i Danmark. Af uddannelse er han statsautoriseret 
revisor. 

Elise har i 20 år arbejdet med udvikling af lederskab og 
ledelseskultur – både med individuelle ledere, ledergrupper og 
hele organisationer. Hun har selv mange års ledelseserfaring. 
Først som mellemleder, senere som topleder og senest som 
koncerndirektør i Coop.  

Under samtalesalonen vil det være muligt at få dine egne 
erfaringer i spil og gå lidt mere i dybden med, hvor du selv kan 
gøre en forskel.

PROGRAM
DEN FEMTE KVADRANT

https://www.dragebjerg.com/hvem-er-vi
http://broechner.biz/om-elise-brochner/
http://broechner.biz/om-elise-brochner/
http://www.biosa.dk/erik-nielsen
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8 juni kl. 16-18 
Bæredygtige fællesskaber – fortællinger fra felten. 
Hvordan lærer vi at leve mere bæredygtigt? Ved Ditlev Nissen 
og Andreas Wolf. 

Dagens tema tager udgangspunkt i konkrete cases fra 
virkeligheden og undersøger muligheder og udfordringer i 
bæredygtige fællesskaber. 

Dagens oplægsholdere har begge erfaringer med at etablere og 
udvikle bæredygtige fællesskaber.

Ditlev har i 24 år levet, lært og undervist i konfliktløsningens og 
økosamfundenes univers. Han er med i Global Ecovillage 
Educators for a Sustainable Earth, underviser-gruppen i Gaia 
Education. Ditlev driver virksomheden Levende Lokalsamfund 
der har fokus på fællesskaber, demokratisk deltagelse og 
bæredygtig udvikling.

Andreas er kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universi-
tet og har skrevet speciale om brug af crowdsourcing i 
områdefornyelsesprojekter. Han er med i Studio Debris, 
et kollektiv, der arbejder med byens liv og tilblivelsen af dette – 
som det tænkes, bygges, forstås og fortælles. 

Formålet med dagen er at bliver klogere på hvad der skal til for 
at udvikle flere og bedre bæredygtige fællesskaber. 

http://levendelokalsamfund.dk/
http://guldminenkbh.dk/projekter/studio-debris/
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*Der tages forbehold for løbende ændringer i programmet

24 august kl. 16-18  
Personal achievements for a more inclusive, open and trusting 
world. Balancing inner needs and life’s realities. Kristina Paltén 
and Jon Bertelsen. 

20 september kl. 16-18  
Helhedsorienteret livsindstilling som bæredygtig praksis.
Hvordan finder man ro i en stresset hverdag? Ved Søren Hauge og 
Charlotte Fruergaard.

26 oktober kl. 16-18
How to find your inner essence – and link it to the life we live. 
Integrating personal transformation. Special guests: Sara 
Zaltash and Mary Aver (lectures will be held in English). 

23 november kl. 16-18
Hvordan får man gang i en bæredygtig bevægelse? Inspiration og 
lederskab gennem tillid, nærvær og lytning. 
Ved Sonja Ohlsson og Carsten Ohm.

KALENDER
DEN FEMTE KVADRANT

Følg med på Facebook, via 
choraconnection.dk eller tilmeld dig 

vores nyhedsbrev. 

http://www.palten.se/se/index.asp
http://scenius.dk/fokus/personer/
http://www.sorenhauge.com/sorenhauge
http://hjerteakademiet.com/om/
https://sarazaltash.com/about/about-sara-zaltash/
https://sarazaltash.com/about/about-sara-zaltash/
http://maryaver.com/Site_2/Bio_%26_Contact.html
https://www.wstih.pl/sites/default/files/file/rektorat/aktualnosci/profile-sonja-ohlsson.pdf
http://www.carstenohm.dk/node/8
https://www.facebook.com/ChoraConnection/
http://www.choraconnection.dk
http://eepurl.com/bdlS0P
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Hvad: Foredrag og samtaler om bæredygtig personlig transformation

Hvor: 
Alle foredrag afholdes i Chora Connections lokaler på: 
Sortedam Dossering 3D, 2 
2200 København N 
Alle datoer kl. 16-18

Hvordan: 
Pris: 200 kr pr. foredrag
Studerende gratis (begrænset antal pladser)

Tilmelding via www.greenticket.dk/5kvadrant

Kontakt: 
Charlotte Winther
Charlotte@choraconnection.dk
+45 53884684

TILMELDING

www.choraconnection.dk

DEN FEMTE KVADRANT

http://www.greenticket.dk/5kvadrant
http://www.choraconnection.dk

