
 
 

 
ogrelease* Livets uendelige kilde* Ideer og håb * Resonansfællesskaber * Faglige indspark * 
Villa Venires 15-års jubilæumsseminar, seminar og fest 
 

Fredag den 27. januar 2023, hos AFUK, Enghavevej 82B, Kbh. SV.  
Dag kl. 09.00 - 17.30 (ankomst kl. 9.00-10.00) 
Aften kl. 17.30 - 23.00 (ankomst og bar kl. 17.30 -18.30) 
 

 
 
ine up 
 

• Thorkild Olsen, Villa Venire - ny bog; “Livets uendelige kilde”, læs mere om bogen længere nede på siden. 
• Frederikke Larsen, Villa Venire; de eksemplariske principper på arbejde. 
• Claus Christensen, Villa Venire/Vocal Factory og Mikael Nordmark, pianist; stemmer dagen og aftenen med Villa Venires 

hitparade. 
• Mathias Larsen Löfvall, Villa Venire; entré som bærende begreb. 
• Stine Pilmark, Leder af AFUK Daghøjskole - konferencier; krop og humør og kvajepligt. 
• Robert Thomsen, koncerndirektør, Arp-Hansen Hotel Group og Signe Larsen Vasquez, hoteldirektør, 71 Nyhavn Hotel og 

Copenhagen Strand; Arbejdsglæde, de næste skridt.  
• Klaus Majgaard, ledelsesforsker, styringsspecialist og tidligere topchef; Uden anerkendelse, ingen rationalitet 
• Klaus Bakdal, selvstændig konsulent og Cecilie Cornett, selvstændig psykolog (begge medstiftere af Villa Venire); Villaens 

grundsten blev lagt og noget dukkede frem… 
• Mette K. Madsen, skuespiller, instruktør og kunstnerisk leder på Riddersalen med ”Jolly Weltschmerz". 
• DJ LykkeM; musik til vores dansefødder. 

 
 

  
 
Thorkilds nye bog “Livets uendelige kilde – En søgen efter resonansfællesskaber” er alvoren til at tage at føle på med afsæt i 
den moderne tids skavanker med menings- og resonanstab, udbrændthed og stort arbejdspres i en ramme af en række lokale 

og, globale kriser. Men bogen stopper ikke der. Den insisterer på, at vi må gøre noget og introducerer således begrebet 
‘resonansfællesskaber’. En række bud på, hvordan vi via små, modige organisatoriske og eksistentielle prøvehandlinger kan gøre 
os nye erfaringer, der vækker håb. 
 

 
 
enne dag og aften er formet af de samme ideer, hvor vi må 
 

- styrke fremtidsforventningen og vække fornyet håb 
- sikre fællesskabet via professionel anerkendelsespraksis og arbejdssamtaler 
- lade os bevæge af andet og mere end mål og dialog 
- se hinanden i øjnene og berøre hinanden med både lyrisk stemthed og feedback med opgaven i fokus. 
 
Tilmelding via www.villavenire.dk  
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