
Derfor brænder jeg for at være med i IFLI 

 

Jeg opsøger steder, hvor mennesker og sammenhænge er anderledes. Hvor vi 
har forskellige uddannelser, job og erfaring. Det udvikler min verden. Giver 
aha-oplevelser. I IFLI stræber vi efter det jordnære, praksisnære med teori.  
Vi har ledelse til fælles og beriger hinanden ud fra det. Vi kan tage situationer 
med fra vores hverdag og dele idéer til hvordan situationen kan gribes an. 
 
Michelle Wittchen, Funktionsleder Sundhed, Røde Kors 

  

 

Vi kan læse os til en masse viden, men at få viden til at virke i praksis er ofte 
noget andet. Vi har i IFLI etableret en platform, hvor vi forsøger i at skabe viden, 
der virker i praksis. - Medlemmernes erfaringer fra hverdagen er det vigtigste 
råstof. Det er når vi mødes og gennem debatten kommer i tanke om vore egne 
erfaringer, at vi sammen former ny praksisviden om ledelse. 
 
Erik Staunstrup, Formand IFLI, Ejer Nyt Perspektiv og Ekstern lektor, Metropol 

  

 

Jeg bliver udfordret ved at drøfte ledelse med mennesker der har en anden 
baggrund samtidig med at vi har den høje faglighed til fælles.  
I IFLI er det muligt at vedligeholde at have taget en uddannelse. Uddannelse 
udfordrer til at se sig selv og til at tænke ledelse. Det kan vedligeholdes i IFLI 
hvor vi udvikler os gennem respektful og undersøgende dialog. 
 
Majbritt Pedersen, Teamleder Budget og Regnskab, Ishøj Kommune 

  

 

Hvis man ser ledelse som en faglighed, så møder man her fagfolk og ildsjæle,  
der brænder for ledelse.  
Nysgerrige og inspirerende mennesker indenfor ledelsesfeltet.  
Og et felt hvor vi får lov til både at give og modtage omkring ledelse. 
 
Michael Bager, Sekretariatschef, DUI Leg og Virke 

  
  

 

Medlemmerne har den interessante viden. Det er gennem de forskellige 
baggrunde medlemmerne har at vore erfaringer kommer i spil. På Middag med 
Mening opstår der gennem deltagernes engagement intime rum, hvor alle 
kommer i spil. IFLI er medlemmernes viden. Tyngden i det vi laver og arrangerer 
ligger derfor i de medlemmer vi har. 
 
Charlotte Oehlenschlæger, Sektionsleder, Justitsministeriet Retspsykiatrisk Klinik 

 

IFLI er et unikt forum, hvor det er muligt at lytte, bidrage og debattere. Vi vender 
relevante ledelsesmæssige overvejelser, udfordringer og perspektiver på tværs 
af de organisationer og virksomheder vi hver især til daglig er en del af. Det at vi 
alle brænder for ledelse og udvikling - og bidrager med mange forskellige vinkler 
er afgørende for udbyttet. 
 
Betty Frederiksen, Udviklingskonsulent, Syntesa 
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