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“BØVL… er jysk og betyder “bryderi, vi nødigt vil undvære”.
”Uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst. Mennesket har brug for noget at stå op til,
noget at gå op i, noget at slås for. Bøvl er også en by midt i Jylland, fire en halv kilometer
nord for Sdr. Omme. Midt i byen slår vejen et knæk. Det er bøvl.
Bøvl betyder bøjet – i modsætning til alt det, der er lige ud ad landevejen og derfor ofte
er alt for kedeligt. Mennesket lever ikke af brød alene, som skrevet står, vi har også brug
for bøvl. Måske er det en af vor tids store udfordringer – at der ikke er bøvl nok til alle?” (Nils Villemoes)

Om Nils Villemoes
Nils Villemoes er en af landets mest populære foredragsholdere inden for ledelse. Han
har mere end 35 års erfaring som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Aarhus, er uddannet cand. merc. og er autodidakt ekspert i
ledelse, udvikling og strategi.

•Hvordan er SAMFUNDET skruet sammen?
•Hvorfor skal alting hele tiden laves om?
•Hvorfor går LEDELSE op i en spids?
•Hvad ligger der i bunden af lederskabet?
•Hvor går UDVIKLINGEN hen, mens vi sover?

Giv mig to stykker kridt og en tavle eller en flip-over og et par tusser!
… evt. en væg, der alligevel snart skal males
– og jeg skal tegne og berette, hvordan verden ser ud:

”Mine foredrag handler om udvikling og ledelse i den store sammenhæng, på det personlige
plan, men også midt i mellem, hvor det drejer
sig om ledelse og udvikling af virksomheder,
foreninger og institutioner. Det er der brug
for i allerhøjeste grad!”

På en aften med Nils vil du dog mest mærke hans fantastiske evne til - med masser af
humor - at spidde samfundsudviklingen, ledelsesteorier- og tendenser samt mange af de
klassiske begreber, vi i et væk bruger både professionelt og privat. Nils går kritisk til
værks i forhold til ledelse, når han belyser, hvad god ledelse er, og hvorfor vi overhovedet har brug for god ledelse i organisationer.

