Invitation til Big Future 2025 Konference for lokale
virksomheder den 4/9 2015. Gå hjem med 50 gode ideer.
Kære Virksomhedsleder.
Dette er en invitation til dig og/eller en person i dit netværk til at deltage i Big Future
Konferencen for lokale virksomheder.
Konferencen foregår fredag den 4. september fra kl. 14.00 til kl. 18.00 i Halmkirken
på festivalpladsen, der ligger på marken bag Sæby præstegård, Hornsherredvej 436,
Sæby, 4070 Kirke Hyllinge.
På konferencen vil der være oplæg om nogle af de vigtigste anbefalinger fra Big Future 2025
Visionsstudiet, som handler om, hvordan virksomheder i de kommende år kan skabe øget
vækst på et bæredygtigt grundlag. Endvidere vil der blive holdt workshops, hvor deltagerne i
fællesskab udvikler ideer til, hvordan Big Futures indsigter kan omsættes til konkrete
vækstskabende tiltag i lokale virksomheder. Konferencen vil tage udgangspunkt i
visionsstudiet, som initiativet Big Future 2025 har udført det seneste år. Du kan læse mere om
det her: www.bigfuture.dk
Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Big Future-organisationen, Lejre Kommune,
Erhvervsforum Hornsherred og TRO – økologisk kirkefestival og indgår som en del af
kirkefestivalens program. Til konferencen er inviteret repræsentanter fra følgende sektorer:
detailhandel / energi / industri & håndværk / landbrug og fødevarer / oplevelsesindustri.
Dagens program:
14.00 Velkomst ved festivalansvarlig & sognepræst Helene W. Rasmussen
14.05-14.20 Taler ved Lejres borgmester Mette Touborg ved biskop i Roskilde Peter FischerMøller
14.20-14.50 Oplæg ved Big Future ved Carsten Lassen, chef for strategisk rådgivning, SE
14.50-15.00 Kaffe og Ferslev-damernes kager, som kan tages med ud i workshops
15.00-15.30 1. workshop/ideudvikling
15.30-15.35 Flytte til ny workshop
15.35-16.05 2. workshop/ideudvikling
16.05-16.35 Præsentation af ideer fra workshops
16.35-17.00 Perspektivering ved Big Future ved Carsten Lassen, chef for strategisk rådgivning,
SE
17.00-18.00 Mulighed for at netværke i festival-loungen, hvor der bydes på tapas.

I
-

forbindelse med konferencen er der mulighed for parkering følgende steder:
på markområdet i tilknytning til halmkirken
på p-pladsen ved den nærliggende Sæby kirke
på pladsen ved siden af Sæby præstegård, Hornsherredvej 430.

Du tilmelder dig festivalen ved at sende en e-mail til Helene W. Rasmussen på hra@km.dk
senest torsdag den 27/8. Tilmelding og deltagelse er gratis.
Læs mere om Big Future her: www.bigfuture.dk
Læs mere om Erhvervsforum Hornsherred her: www.erhvervsforum-hornsherred.dk
Læs mere om TRO – økologisk kirkefestival her: www.trofestival.dk

Med venlig hilsen

