Oplægsholdere til Væredygtighedssymposier
Hans Fink (f. 1944) er magister i filosofi fra Aarhus Universitet og ph.d. i filosofi fra
Oxford University. Han har nu en emeritus-kontrakt efter 45 år på Aarhus Universitet
og er uafhængig rådgiver i spørgsmål om forskningsetik på det humanvidenskabelige
fakultet.

Ole Fogh Kirkeby er dr.phil og professor emeritus i ledelsesfilosofi ved CBS. Han har
udviklet en filosofi om begivenheden, kroppen og sproget, skabt en humanistisk
diskurs for ledelsestænkning og arbejdet med den indre forbindelse mellem kunst og
lederskab. Han har i de senere år særligt koncentreret sig om at videreudvikle den
filosofisk-dialogiske disciplin fra antikken, ”protreptikken”, til en tidsvarende
samtaleform særligt møntet på lederens styrkelse af forholdet til sig selv, til
medarbejderne og til organisationen. Centralt står her pligten og retten til at
artikulere sit eget og organisationens værdigrundlag.

Carsten Jensen er mag.art. i litteraturvidenskab og journalist og forfatter og debattør.
Carsten Jensen blev mag.art. i litteraturvidenskab i 1981 fra Københavns Universitet og
blev i 1980'erne et kendt navn i Politikens spalter, hvor han lavede samfundskritiske
essays, artikler og reportager. Han har desuden været tilknyttet Dagbladet
information, Politiken, Aktuelt, Ekstra Bladet og Morgenavisen Jyllandsposten. Fra
1985-1990 var han redaktør af tidsskriftet Fredag.

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og har siden 2009 beskæftiget sig med ledelse
på universitetet som institutleder, prodekan for forskning og som ph.d.-skoleleder ved
Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en række bøger og bogkapitler om blandt andet
filosoffer som Hannah Arendt og K. E. Løgstrup og eksistensfilosofiske temaer som
kærlighed, dømmekraft, tillid, dannelse og følelser. Hun har desuden erfaring med
forskningssamarbejde med en række private virksomheder, blandt andet Systematic,
BDO og PenSam og med bestyrelsesarbejde i en række offentlige organisationer og
virksomheder, blandt andet på DIIS. Gennem mange år har hun ligeledes holdt
foredrag.

Jacob Aremark er cand.mag. i filosofi med speciale i kropsbevidsthed. Han er
desuden ManuVision kropsterapeut og certificeret yogalærer og har sort bælte (3.
dan) i Aikido. Jacob laver kurser og workshops med fokus på kroppens ressourcer og
potentiale, både i forhold til sundhed og velvære, kreativitet, kommunikation og
meget andet. Og så er han forfatter til bogen Kroppens indre landskaber – en praktisk
indføring i kropsbevidsthed. Læs mere på www.indrelandskaber.dk.

Gull-Maja la Cour er psykolog, certificeret yogalærer og uddannet underviser i
mindfulness. Hun har specialiseret sig i psykologiens og spiritualitetens rolle i forhold
til bæredygtighedsudfordringerne. Gull-Maja arbejder med, hvorledes meditative
teknikker og indre eksistentiel omstilling kan medvirke til at skabe en bæredygtig
fremtid, hvor både vores fysiske og psykiske livsgrundlag er i balance. Dette formidler
hun gennem foredrag, interviews, workshops, podcasts og kurser.
Gull-Maja la Cour modtager meditationsundervisning af Jes Bertelsen og har haft en
daglig meditationspraksis i 10 år. Hun bor i tilknytning til Vækstcenteret og lever i
vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og fordybelse i længere
meditationsretreats – senest et halvt år i 2019 og et år 2021.
Finn Thorbjørn Hansen er professor i anvendt filosofi og ph.d. i pædagogisk filosofi,
ansat ved Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet. Han er
undringsfilosof og har skrevet flere bøger om undringens fænomenologi og etik,
eksistenspædagogik, dialogfilosofi, og hvordan man i praksis kan arbejde med
undringsbaserede dialogformer og ”undringsværksteder” (Wonder Labs) i forskellige
professioner og uddannelser, både inden for lærer- og sygeplejeuddannelserne, på
hospice og hospitaler, på design- og arkitektskoler, på universiteter og inden for
innovation i offentlige organisationer. Han er grundlægger af Dansk Selskab for
Filosofisk Praksis (www.dsfp.dk), leder af Wonder Lab på Aalborg Universitet og leder
også træningskurser i filosofisk vejledning og professionel undren
(www.undren.aau.dk).

Holger Bech Nielsen (f. 1941) er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet, hvor han
gennem en levealder har undervist og forsket i teoretisk højenergifysik. Holger Bech
Nielsens arbejde er internationalt anerkendt, og han er ophavsmand til
strengeteorien, som forener kvantemekanik og relativitetsteori. Han er samtidig en
formidabel formidler af de svære og flyvske teorier, han arbejder med. I 2001 modtog
Holger Bech Nielsen for sit arbejde den prestigefyldte Humboldt-pris.

Katherine Richardson er professor og leder af Sustainablity Science Center,
Københavns Universitet.

Rasmus Ejrnæs er seniorforsker i biodiversitet på Aarhus Universitet og desuden
tænker, forfatter og radiovært på programmet Vildspor på Radio4. Rasmus har
forsket og rådgivet om biodiversitet og naturbeskyttelse i Danmark i 25 år, med en
afstikker som leder af Arktisk Station på Disko i Vestgrønland. Rasmus bor i
økosamfund i Hjortshøj, hvor han har en daglig indre meditationspraksis og en ydre
blomsterpraksis med forvildning af haver og markveje.

Nina Tofte Hansen er naturformidler og forfatter til bogen Bynatur (forventes udgivet
foråret 2022). Hun bor i Aarhus, hvor hun er meget engageret i at styrke bynaturen
gennem små og store initiativer. Af de små af slagsen kan nævnes hendes
blomsterkrukker på terrassen, som er valgt ud fra, hvad insekterne bedst kan lide. Af
de større kan nævnes den borgergruppe kaldet Arternes Aarhus, som hun samlede i
2017, og som siden har sat fokus på naturen i byen gennem humoristisk og engageret
hverdagsaktivisme.

Steen Møller er i dag opfinder, projektmager og foredragsholder. Han har taget
initiativ til Friland og bor der. Friland er en andelsforening og en økolandsby, hvor
mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på
bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv. Steen har også taget initiativ
til Grobund og har sammen med 160 andre købt fabrik og landbrug og er i gang med
at lave lokalplan til gældfrit og affaldsfrit offgrid byggeri. Se mere på friland.org og
grobund.org.
Steen taler egentligt delvis vendelbomål. I teksten er han oversat til tilnærmet
rigsdansk.

Jeppe D. Graugaard er underviser, forsker og skribent og har sin daglige gang på Ry
Højskole. Han har en MSc Climate Change fra University of East Anglia, hvor han også
har skrevet sin ph.d. ”Transforming Sustainabilities”. Jeppes fag har titler som ”Verden
Omkring Os”, ”Livsrejse”, ”Mærk Verden”, ”Filosofisk Samtale” og ”Kloden Kalder”.
Sidstnævnte er et open source-undervisningsforløb om klodens tilstand, hvor både
fagmaterialet og undervisningsvejledninger er frit tilgængelige på hjemmesiden
www.klodenkalder.com. Desuden findes mange af hans tekster og projekter online på
siden www.patternwhichconnects.com.

Christina Baluna Hostrup og Stine Clasen har gennem en lang årrække bevæget sig
i den pædagogiske verden fra flere forskellige positioner. Som lærere, som ledere og
som konsulenter. De har et skarpt fokus på de fysiske rammer som understøttende for
læring og trivsel. Med en bæredygtig tilgang og bevidste valg til de fysiske rum åbner
det for at gå i dialog med de professionelle om holdninger til være- og læredygtighed
blandt børn og unge. Sammen har de skrevet bogen Bære- og væredygtige rum i
skolen – en bog om rummets didaktik (Dafolo, 2021).

Shadman Salih er socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde med speciale i
diagnosticeringstendens, især PTSD/traumediagnose, og hvordan dette påvirker
socialarbejderne i arbejdet med børnefamilier, hvor familien har flygtningebaggrund.
I 2017 grundlagde han konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter
kommunernes social- og beskæftigelsesarbejde. Han har tidligere arbejdet 6 år i
Dansk Flygtningehjælp som socialrådgiver og har lavet en del frivilligt arbejde, blandt

andet hos Røde Kors og Amnesty International. Shadman deltager aktivt i debatten
om det, der kaldes ”integration”, og har en drøm om, at der om 10 år ikke findes
”fremmede” i Danmark.

P. C. Asmussen er uddannet fritidspædagog. Gennem tiden har han været medstifter
af behandlingskollektivet Sall Kollektiv, boligaktivist på Nørrebro i København, ansat
på Skejby Ungdomspension under Kriminalforsorgen samt medstifter og
cirkusdirektør på Gøglerskolen i Aarhus fra 1989 til 2019. Han har sideløbende drevet
cirkusskole i Damaskus, haft projekter i Palæstina, holdt foredrag, skrevet klummer for
Aarhus Stiftstidende. Han er også forfatter og var indstillet til Årets debutantpris for
romanen Venskab på livstid, en røverhistorie. I dag er han projektkoordinator i Sivitas
og afholder skriveværksteder for blandt andre Kirkens Korshær, Værestedet og
Gellerup Bibliotek.

Preben Mejer er direktør i Radr, der arbejder med de nyeste digitale muligheder og
udfordringer. Preben Mejer er en af initiativtagerne til Alexandra Instituttet på Aarhus
Universitet og hele Katrinebjerg IT kompetenceklyngen i Aarhus. Preben har været og
er investor, rådgiver, sparringspartner og bestyrelsesmedlem i en lang række
virksomheder samt ministerier, regioner og kommuner – altid med IT som fokus.

Camilla Gregersen er formand for den akademiske fagforening DM og næstformand i
hovedorganisationen Akademikerne. Hun er cand.mag. fra RUC, har en MBA fra SDU
og er medlem af Dataetisk Råd. Hun har repræsenteret Dataetisk Råd i regeringens
board om smittestop-app og corona-app, hvor hun har rådgivet myndighederne og
konkret hjulpet til at vælge løsninger, der sikrer borgernes privatliv. Hun mener, at
digital dannelse er afgørende for, at alle borgere kan fungere og trives i samfundet.

Lars Josephsen arbejder pt. i NGO-regi med bæredygtig udvikling og underviser på
Folkeuniversitetet om emner i grænseområdet mellem økonomi og økologi. Han har
arbejdet med strategisk planlægning som bureaukrat i Energi- og Miljøministeriet og
med organisationsudvikling i et biotek-firma. Han er og har været aktiv i flere
civilsamfundsorganisationer (medstifter af NOAH, medlem af FN-forbundet,
Mellemfolkelig Samvirke og Globale Seniorer). Han er uddannet i fysik og offentlig
forvaltning og interesserer sig blandt andet for klodens tilstand, musik og samfundeti-naturen.

Freja Schaumburg-Müller Pallesen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet,
postgraduat fra Teatro de los Sentidos, Barcelona. Hun er sanger, scenekunstner,
lokalhistorisk guide og unyttig spekulationsproducent; bekymret for regnskoven,
drivhusgasser, forurening og truede dyrearter siden 1990.

Steen Hildebrandt er ph.d. og professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret
professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er
forfatter til en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og
samfundsforhold og har modtaget en række priser for sin forskning og formidling.
Senest blev han tildelt Statens Kunstfonds faglitterære pris i 2018 og blev nomineret til
Rosenkjærprisen 2020. Hans seneste bøger har handlet om bæredygtighed og FN’s
Verdensmål. Han er desuden en meget benyttet foredragsholder om disse emner.

Anders Holst Bodin er uddannelsesiværksætter, foredragsholder og ph.d. i fysik og
bæredygtig energiteknologi. Han er forfatter til bogen Klimakrisens rødder (Multivers,
2019), stifter af den grønne uddannelsesvirksomhed Rethos Academy og projektleder
for Klimaakademiet, et dannelsesinitiativ for studerende og unge professionelle, som
udvikles i partnerskab med klimatænketanken CONCITO.

