
TO CARE OR NOT?
Code of Care Task Force Norddjurs inviterer dig, din partner og dine 

ledere til en inspirerende aften med musik, mad og overraskelser

HVORNÅR: 28.4.2021 KL. 17:00 – 21:30 - HVOR: SOSTRUP SLOT - MARIA HJERTE ENGEN 1 - GJERRILD - 8500 GRENAA

KOM OG BLIV INSPIRERET TIL AT ØGE DET 
SOCIALE ANSVAR I DIN VIRKSOMHED“

Kære virksomhedsleder du inviteres hermed til...

Visionen:”Vi vil sammen skabe en  

arbejdskultur i Norddjurs, 

hvor der er plads til alle”

Code of Care Norddjurs

PROGRAM FOR EN INSPIRERENDE OG GIVENDE AFTEN
KOM I GOD TID OG HILS PÅ DE ANDRE

Kl. 17.00 Dørene åbner for net- og fletværk med musik ved ”Grøn Ancer”
Kl. 17.30 Velkomst 
- Borgmester Jan Petersen samt Jan Bjerregaard, EMSpak/ Code of Care
- Hvorfor skabe småjobs? ved Nanna Pagter, DS Smith og Palle Martin, L-tek/Code of Care
- Den gode historie om en ledig - nu med job i en virksomhed
- ”De gode argumenter for socialt ansvar” v. Peter Nørgaard, Code of Care Danmark
- Lækker mad og drikke - samt meningsfuld debat
- Social Showtime - ”Et liv på kanten af småt brændbart.”  
  Steffen Brandt giver os og tiden et kærligt ord med på vejen  
  PS. det risikerer at blive morsomt.
- Vi går ud i verden med det sociale ansvar  
  ved Karen Lassen/ Dr. Ferieby og Else Søjmark/ udv. formand.

Reservér plads nu til din partner, ledere, bestyrelse, medarbejdere.
Pris for traktement, inspirerende foredrag og tankevækkende underholdning - 185,- kr +moms
Tilmelding - søg på www. billetto.dk eller klik her: To Care or Not? - Norddjurs 
- se mere på www.codeofcare.dk
Har du spørgsmål, så ring til Kis Børsting. Tlf. 2322 7391 kisbj@norddjurs.dk
 

“Alle mennesker  
har værdi, lad os  
benytte den.”

Peter Nørgaard er en af  
Danmarks mest erfarne  
virksomhedsledere i for-
hold til social ansvarlighed. 

"Hvis mennesket ikke passer 
til systemet bliver det værst 
- for mennesket."
Steffen Brandt/TV2

https://billetto.dk/e/to-care-or-not-billetter-499668


Visionen for ambassadørerne...
”Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i 
Norddjurs, hvor der er plads til alle”
Code of Care Norddjurs Ambassadører

“Sammen kan vi skabe 
småjobs til udfordrede 
mennesker”

Jan Petersen
- Borgmester

Jan Bjerregaard 
- EMS-pak 

Nanna Bro Pagter
- DS Smith

Palle Martin
- L-Tek

Karen Lassen
- Dronningens Ferieby

Else Søjmark
- Formand for Erhvervs- 
og arbejdsmarkedsudv.

“Se værdien for 
din virksomhed i at  
skabe småjobs”

“Hvad kan du 
gøre for det 
sociale ansvar?”

Kom og bliv inspireret
til din virksomheds
fremtid...

Code of Care
Mere care - mindre mig


