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MOD 25/1
Agneta Sjödin, Emma Ridderstad, Kim Waller, Ola Ahlvarsson, Thomas Ardenfors

Mod är tillbaka
på Östergårds
Mat och tider
Föredragen börjar kl 18.00
Anna och Fredrik på
Östergårds bjuder dagen till
ära på en fantastisk meny.
Vid ankomst kl 17.30:
fruktshot, rawfoodboll,
skuren frukt och nötter samt
kaffe och te.
- Förrätt och varmrätt

Den 25 Januari är du välkommen till härliga Östergårds
för en bit mat och för att höra några nya förhållningssätt
kring mod. Det är sex otroligt inspirerande och modiga
människor du möter: Agneta Sjödin, TV-pro l och
författare, Emma Ridderstad CEO och Co-founder för
warpinmedia.com, Kim Waller, generalsekretare för
Prinsparets stiftelse, Ola Ahlvarsson, serieentreprenör, Thomas Ardenfors, En av Sveriges mest
erfarna familjehemspappor och Evelyn 7 år (Olas
dotter) som tycker att vuxna skall lära barn att vara
modiga. Vi kommer att bjuda på ett av de mest
ambitiösa programmen vi haft med utgångspunkten i
det viktigaste vi har, våra barn.
Hur vi möter metaverse både som företagare och
privatpersoner. Hur hjälper vi våra barn att vara säkra
på nätet och hur kan man erbjuda otrygga barn en oas
av trygghet när dom som bäst behöver det. Och vilka
frågor man skall ställa sig själv för att bli modigare
och mer sann.
OBS! Vi drar igång kl 17.30 och är klara vid 22.00

- kaffe och chokladbit

Kostnad & anmälan
Kostnad. 425:- (två glas vin
eller öl) Utan alkoholdryck
350:Anmälan görs genom att
swisha beloppet till
Östergårds. 1234212825.
Märk betalning med namn
och datum :- ) Din anmälan är
helt kon rmerad när vi
mottagit din swish-betalning
Observera att max antal är
80 personer så först till
kvarn gäller.

Viktig information om Corona
Med anledning av Corona så är max antal deltagare 80
personer. Vi kommer givetvis att se till att mingel, föredrag
och middag sker på ett Coronasäkert sätt. Alla anmälda skall
kunna visa upp ett giltigt Coronapass vid ankomst.
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Agneta Sjödin. Författare och TV-profil. Agneta har
nyligen kommit ut med sin nya bok ”Så in i själen”. I
boken, tar Agneta Sjödin med oss på en utforskande
resa in i dig själv och din själ. Som författare och
programledare har hon ägnat en stor del av
yrkeslivet åt möten med nya platser och människor
världen över, genom att utforska både sina egna och
andras vändpunkter.

Frågor. Ring eller
maila Anna eller
Christian
Christian 0768-663161
cb@consumerminds.se
Anna 0708-788342
anna@ostergards.se

• Max antal personer är 80
• Viktigt att komma i tid
• Följ instruktioner för att vi skall

kunna garantera ett
Coronasäkert evenemang
• Din anmälan är slutgiltig när

efter att du swishat till
Östergårds på 1234212825
• De som är anmälda kommer att

få detaljerade instruktioner för
hur vi kommer genomföra Mod
på ett Coronasäkert sätt.

I succépodden ”Så in i själen” har hon intervjuat en

rad kända och okända på temat själen. Vi pratar om
hur svårt det kan vara att finna lyckan inom sig, men
det omöjliga i att finna den någon annanstans
Emma Ridderstad. CEO och Co-founder
Warpinmedia.com.
Emma kommer att prata om Metaverse utifrån
perspektivet av vad som krävs för att tekniken inte
skall äga oss. Vid varje tekniksprång ställs vi inför nya
utmaningar som väldigt snabbt blir vardag utan att vi
tänker på vad det kan innebära. Lika många fördelar
som det finns med den här tekniken finns det
fallgropar som vi måste ta på allvar.
Emma kommer att ta oss med när internet går från
2D till 3D med hjälp av AR och VR (augmented
reality och virtual reality). Hur kan vi som företag och
privatpersoner förbereda oss för the Metaverse
inom bl a utbildning, träning och försäljning.
Kim Waller, generalsekretare för Prinsparets stiftelse
kommer att prata om hur viktigt det är för våra barn
att ha en trygg nätvardag på precis samma sätt som
att dom skall ha en trygg miljö i verkliga livet. Hur
kan vi som vuxna vara proaktiva i denna enormt
viktiga fråga. Prinsparets Stiftelse arbetar för
visionen att alla barn och unga skall ha möjlighet att
vara sig själva och är verksamma inom två
programområden – Tryggare Nätvardag och Dyslexi.
Ola Ahlvarsson. Grundare av Epicenter och
serieentreprenör sedan många år. Pappa till Evelyn 7
år som tycker att vuxna skall lära barn att vara
modiga. Vad innebär det rent konkret. Ola kommer
att leda ett samtal med Emma, Evelyn och Kim kring
utvecklingen mot metaverse och hur vi som föräldrar
kan följa med i utvecklingen som bara kommer att
gå snabbare och snabbare. Vad ställer det för krav
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på oss i en äldre generation. Ola gjorde ett bejublat framträdande på MOD 2017 och vi
är så glada att han är tillbaka

Thomas Ardenfors. Kommunpolitiker i Sollentuna som tillsammans med sin hustru
Sussi har fyra barn som alla är involverade i uppgiften att ta hand om de utsatta
barnen. Att skapa en oas av trygghet för utsatta barn är deras livspassion. De har varit
jour-och familjehem i 27 år. Runt 30 barn har bott i familjen under längre eller kortare
tid. Hans bok ”Alla mina 30 barn - en familjehemspappas dagbok” ger en inblick i hur
det är att vara extramamma eller extrapappa för barn som verkligen behöver trygghet.
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