Profil
Malene Annikki Lundén (f. 1966), leder af kommunikation.

Projektleder for udvikling og design af nye prototyper.
Trendspotter og meningsdanner.
Sprog

Dansk Svensk Engelsk
Udnævnelser og priser
EU ManagEnergy Local Energy Action Award.
Samsø 0.2 Energy Education.
Uddannelser/kurser
2017 Body Empowerment modul II Wendy Palmer USA.
2016 Digital kommunikation “Sig du ka li mig” Astrid Haug.
2015 Meditation “En konflikt to vindere” Kbh.
2014 Exam. Gestaltterapeut, Københavns Gestaltterapeutiske Institut.
2011 Kursus Social Aktion Learning Paris - Peter Senge.
2010 Body Empowerment modul I Wenedy Palmer Holland.
2008 Voksenpædagogisk grundkursus Kbh.
2005 Iværksætteri det 21.århundrede, proceslederuddannelse, Interchange Silkeborg.
2004 Uddannelse ”Appreciative Inquiry”.
2003 Skuespil og improvisationsteater, New York og Bali.
2001 Medieuddannelse i Viborg.
2000 Kulturel Konflikt Løsning Dansk Røde Kors Kbh.
1999 Dokumentarfotograf, Den Nordens Fotoskole, Stockholm.

Erfaringer
2017 - 2018 Udvikling af partnerskab og undervisning på Aalborg Universitet.
2014- 2016 Forskning i sociale aktioner affødt af Danmarks vedvarende energi Ø. Udvikling af
undervisnings materiale til intern og ekstern anvendelse, støttet af Velux fonden.
2008 - 2014 Udvikling af Nordisk pilotuddannelse EST kompetence, Nordisk
Ministerråd og 6 Nordiske partnere.
2007 Fastansat, projektleder og facilitator, Energiakademiet.
2000- 2008 Konsulent for undervisning, kommunikation og udvikling, Energiakademiet.
2003 - 2010 Tilknyttet Samsø folkehøjskole som udvikler af og underviser i bæredygtighed livsstil.
2001- 2002 Undersøgelse af potentialet af fagturisme i samarbejde med Samsø Miljø- og
Energikontor for Aarhus Amt og Frit Oplysningsforbund.
1995- 2001 Lederuddannelse for ledige med Arbejdsmarkedsstyrelsen, fagbevægelsen. Samsø
Kommune, frit oplysningsforbund Aarhus og EU.
2000 Opstart af virksomhed 11FOLKET.

Færdigheder
From Best to Next Practice: todages symposium som en del af Samsø Energiakademis udviklingsstrategi for
30 udvalgte aktører, der ønsker at dele og udvikle erfaringer med “next practice”. Den første blev afholdt
I foråret 2011 og er dokumenteret i avisen “Next practice” og den næste planlagt til september 2013.
Udvikling af fireårig forretningsplan for udvikling og undervisning, herunder både folkeoplysning og
kommerciel viden, bevilling fra Energifonden (2013).
“Shared Space” og “Open Space”. Planlægning, invitation og afholdelse af konference/ arbejdsseminar for
samsingerne som invitation til at deltage i processen med at skabe en ny vision og helhedsplan for
øen, opdelt i formiddag med beslutningstagere og eftermiddag med borgere. Mere end 100 samsinger
deltog (oktober 2012).

Opdatering og udvikling af den elektroniske og designmæssige kommunikationsplatform for “Samsø
2.0” (2011).
“Samsø – a renewable Energy Island. 10 years of Development and Evaluation”, Energistyrelsen
(2007).

Publikationer, priser og netværk
Produktion af ny kernefortælling & hjemmeside “ Vi arbejder med konsekvenserne af
klimaforandringer” ( 2018 - 2019).
Produktion af kampagne “ Den positive forandring” - digitale og fysiske lyttesaloner.
Produktion af 25 videoer og egen tv kanal.( 2014 - 2018).
Produktion af GRØN AMBASSADE 2( 2015 - 2018).
Produktion af læsegrupper (2015 - 2016) Sjælland - Samsø – Fyn.
Værksted, Natur og Teknik – læren om bæredygtig udvikling og uddannelse, kapitel i bogen Pædagogisk
Grundbog, redigeret af Trine Ankerstjerne, Lindhart og Ringhof august 2013).
Medlem af Kabinettet, et netværk for 40 ledende kvinder inden for hver deres felt (2012-)
ManagEnergyAward, EU’s energipris (2012).
Procesleder og medforfatter på “Cradle to Cradle island. Be prepared to be surprised, the partner meeting
on Samsø, Denmark” i samarbejde med Aalborg Universitet (2010).
Forfatter på bogen “Vingesus”, som udgives i samarbejde med Miljøministeriet (2001).
Studieansvarlig
2010 - 2018 Menthor for PHD studerende & Master studerende.

Til inspiration
Grunden omkring Energiakademiet rummer skiftende kunstværker, der afspejler
akademiets fokus. Malene inviterer løbende kunstnere til at bidrage, som for eksempel
Jens Settergren, der med sin landskabskunst har modelleret jord som et enormt USB-ikon,
placeret en trefork på toppen og under navnet “ Ascent of the Mighty Trifork” brugt mulden
ved akademiet som materiale.
I 2017 besøgte Malene øen Fogo Island ud for New Foundlands Kyst for at knytte bånd
med stedet og opleve den unikke øs vellykkede forsøg med at fastholde et HER i en ellers
grænseløs verden.
Kyoen Sakamoto er en af Japans mest respekterede kaligrafister, og efter hun og Malene
Lundén var blevet fortrolige under et kalligrafi-kursus i 2016, inviterede Malene hende til
Danmark for at udvikle på FNs verdensmål. I samarbejde med energiorganisationen ISEP
afholdt Sakamoto workshops i Århus, København og på Samsø, hvor deltagerne brugte
den antikke skriftsprog til at blive klogere på verdensmålenes potentiale.

