
Levende Lederskap
Du inviteres på en læringsreise som vekker din naturlige visdom, 
styrker din kreativitet og selvtillit til å lede deg selv og andre.
Amundrud Nordre 7. - 9. oktober 2011

Du vet at din holdning er avgjørende
Du vet at nærvær er nøkkelen til kreativitet
Du vet at mangfoldig samspill gir helhet
Du leder mennesker, underviser eller utvikler prosjekter og produkter i samspill 
med andre. Du er overbevist om at du påvirker mennesker og at din egen indre 
tilstand har avgjørende betydning for din evne til å skape gode resultater.

På denne læringsreisen arbeider du med en personlig utfordring. Hensikten er at 
du får forbindelse til og innsikt i nye sider av deg selv og din virkelighet. Du 
utvikler din kapasitet til å møte utfordringer og lede med skapende nærvær. Det 
gir nye handlingsmuligheter som du overfører i ditt arbeid.



Gjennomføring
Læringsreisen starter med en forberedende coachingsamtale via Skype. 
Deretter sjekker gruppen inn via felles nettsted og møtes ansikt til ansikt på 
Amundrud Nordre fredag kl. 17 til søndag kl. 15. Vi bor og jobber i en gammel 
låve som er nyrenovert. Dessuten bruker vi natur- og kulturlandskapet til å 
kroppsliggjøre vår egen læringsprosess. Reisen avsluttes med forankring i 
virkeligheten og deling via nett samt integrerende coachingsamtale med den 
enkelte via Skype.

Kaptein for reisen er Kristin Birkeland (www.himawari.dk) og co-pilot er Paul 
Natorp (www.paulnatorp.dk). Vertskap på Amundrud Nordre er Ingeborg 
Amundrud og Frode Restad (deltaker). 
Max antall deltakere: 15.

Ta med deg
• Et relevant og viktig læringsspørsmål. Eksempel: Hva skal til for at jeg blir en 

åpen og trygg møteleder? Hvordan overvinner jeg min usikkerhet ved min nye 
oppgave? (Du får hjelp til å finne spørsmålet om nødvendig i 
coachingsamtalen).

• Villighet til å handle i virkeligheten og dele med de andre deltakerne.
• Klær til å være ute og inne.

Læringsreisen bygger på
• Erfaring som student og teamleder/coach på KaosPiloterne i Danmark.
• Systemisk tenkning, Appreciative Inquiry, erfaringsbasert læring.
• Teory-U av Otto Scharmer.
• Prinsipper for indre fred fra Ehama Institute.
• Integral Coaching av Debbie Ford.
• Egen praksis som kunstner.
• Estetiske læringsprosesser.

Pris og påmelding
Pris kr. 8000,-. Prisen inkluderer mat og opphold på Amundrud Nordre 
(www.amundrud.no). Da det er første gang vi skaper dette kurset på Amundrud 
Nordre er prisen redusert. For mer informasjon og påmelding kontakt Kristin 
Birkeland: +45 28889526, kristin@himawari.dk  

Påmeldingsfrist er onsdag den 14. september! 


