
 

      

7.30 Networking over rundstykker og morgenkaffe

8.15 Godmorgen v/ erhvervsdirektør Niels Bay Christensen i foyeren

8.30 Fælles morgensang i salen

8.40  Velkomst ved borgmester Birgit S. Hansen

8.55  Musikalsk indslag v/ Gregers Mogstad 
 Gregers er opvokset i Sæby, hvor han som 10-årig startede med at spille musik i Manegen under Frederikshavn   
 Musikskole. I dag har Gregers base i Aalborg og arbejder internationalt som sangskriver med udgivelser og    
 samarbejder i bl.a. USA, Tyskland, Sydkorea og Japan. Som artist turnerer han live med både soloshows og med   
 sit op til 6 mand store Soul/Funk band. Han har spillet 100+ livekoncerter om året i alt fra Boxen, Herning under   
 håndbold-VM 2015 til mindre spillesteder. Musikken præsenteres af Det Musiske Hus, regionalt spillested.

9.15 Uddeling af Iværksætterprisen 2017 v/ Karl Erik Slynge, formand, Frederikshavn Erhvervsråd 
 
9.30 Indlæg v/David Nielsen, cheftræner for superligaklubben AGF
 David Nielsen er opvokset i Skagen, hvor fodboldlivet startede i de lokale fodboldklubber i Skagen og Frederikshavn.   
 Talentet var ikke til at tage fejl af og blev bekræftet på de danske ungdomslandshold. Davids gennembrud kom, da   
 han blev lejet ud til Lyngby i 1995. Senere kom han til FCK, hvor han tre år i træk blev holdets topscorer og i 1999   
 kåret som årets spiller. Som spiller har David været vidt omkring, Danmark, England, Tyskland og Norge. Han   
 sluttede sin aktive karriere i 2010, hvor han startede som træner i en række norske klubber. I 2015 blev han  cheftræner  
 i Lyngby, hvor han førte det daværende oprykkerhold frem til en imponerende 3. plads i Superligaen. David er i dag   
 cheftræner for AGF. Til Vækst og Vilje fortæller han om at gå efter muligheden, følge sin drøm og handle aktivt på den.

10.10  Uddeling af årets Vækst og Vilje Erhvervspris v/ Karl Erik Slynge, formand, Frederikshavn    
 Erhvervsråd 
 
10.30 Det officielle program slutter. Vi håber dog, at I laver et stop i foyeren for at netværke og ikke mindst   
 skåle med vinderne. Der er champagne til vindere - og mulighed for at købe øl og vand.  

Så er det igen tid til at hylde erhvervslivet i Frederikshavn kommune og kåre vinderne af årets VÆKST 
OG VILJE ERHVERVSPRIS 2017 samt IVÆRKSÆTTERPRISEN 2017 i Det Musiske Hus.

TID OG STED:   Kl. 7.30 – 10.30 torsdag den 18. januar 2018, Det Musiske Hus, Rådhus Allé 98, 9900 Frederikshavn.
TILMELDING:   Senest den 15. januar på: www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/155/
 
 

Vækst og Vilje
Erhvervs- og kulturarrangement

Årets indlægsholder: David Nielsen

18. januar 2018 i Det Musiske Hus

Frederikshavn Kommune, Arena Nord og Erhvervshus Nord inviterer til

Musikalsk indslag:
GREGERS MOGSTAD

Sponsorer:
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