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Lars Steen Hansen, en grundig funderet, underviser, formidler og entreprenør der
har en særlig evne til at kommunikere, holde i tove og få ting til at ske ’ordentligt’.
Jeg, Lars, er en smule sammensat. Jeg er på den ene side entreprenant, teknisk snild og god til – og
ikke bange for praktisk og mentalt at få fingrene i virkeligheden. På den anden side er jeg et uhyre
tænkende og bredt funderet menneske med både stor filosofisk, menneskelig/antropologisk og
natur(-videnskabelig) indsigt. På den ’tredje’ side jeg en god, bred og levende formidler/underviser,
kommunikator og leder som altid ’er til stede’ og er ordentlig i min måde at være på – overfor alle!
Jeg er født og opvokset på en lille landejendom i Danmark og har på den måde fået alt ’den
praktiske kunnen’ som landet og naturen kræver og fordrer, ind fra barnsben. Jeg er senere også
blevet meget vidende og optaget af naturens-, landbrugets- og miljøets betingelser og sammenhænge… En optagethed som nok har at gøre med min nysgerrighed på ”menneskets væren i
verden” og således min passion for antropologi og filosofi.
Som ung blev jeg uddannet indenfor elektronik og strøm. Og selvom teknik ikke længere er
et ’issue’ forekommer forståelse og håndtering af alt fra elektronik og computere til el- og
dieselmotorer – og styringen af disse, mig let. Undervisning i teknik og arbejde med samme, ligger
mig da også lige for. I de senere år har arbejdet bredt med elektronik, strøm, teknik og computere,
idet jeg som teamleder i felten har udført geoelektriske undersøgelser verden over –. Geoelektriske
undersøgelser, hvor vi v.h.a. både ’slæbt’ og helikopterbåret strøm- og elektromagnetisk udstyr
finder ioner i undergrunden og på den måde sikre rent drikkevand samt finder mineraler (elektrisk
ledende) til f.eks. kommerciel udnyttelse.
For godt 10 år siden blev jeg Cand.mag. i Religionsvidenskab og filosofi samt gestaltterapeut. Min interesse er igennem årene drejet mere og mere over imod det menneskelige – imod
’menneskelig væren i verden’ og imod menneskelig udvikling, (ud)dannelse og læring. Min tilgang
er antropologisk frem for psykologisk og jeg lægger således vægt på ’respekt for forskellighed’ –
uden at det bliver relativisme, men således at jeg forbliver ydmyg overfor at livet kan leves på
mange forskellige vis.
Jeg har igennem de sidste 10 år haft mit eget lille firma, Bjergtaget. Med Bjergtaget har jeg
forfulgt min lidenskab for som kulturmenneske at være i naturen. Jeg har arrangeret ’langsomme’
ture i naturen og jeg har skabt fysiske faciliteter (f.eks. shelters af gamle joller, informations- og
læringsfoldere og stationer) til brug for børn, unge og voksne i deres udfoldelse i både kultur og
natur. Mit væsentligste bidrag her, er mine Lokale wifi-stationer til oplysning, læring og dannelse.
Mine Lokale wifistationer er små måle-, lærings- og/eller formidlingsstation, hvor forbipasserende
på deres smartphones, tablets eller pc’er via wifi kan tilgå det til lokaliteten, af os, fremstillede
oplysningsmateriale.
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Seneste 15 års ansættelser og opgaver
2017 – nu

Underviser og vikar - Campus Kujalleq, Qaqortoq.
Holder eksistensfilosofiske oplæg og lektioner, underviser 2 hold i engelsk samt udfører
forefaldende vikararbejde på både gymnasialt- og ikke-gymnasialt niveau.

2003 – 2017

Egen virksomhed - Bjergtaget. Se e.v.t. www.bjergtaget.dk
Designer, skriver, iværksætter og bygger...
-solcelle- eller vindmølle strømforsynede Lokale Wifi-stationer med
Joomla-web for Rold Skov, Faxe-, Vordingborg- og Kolding Kommuner.
-foldere (F.eks. Præstø Fjord – set fra søsiden) og WEB-materialer til
Lokale Wifi formidlings- og læringsstationer.
-overnatningssheltere af gamle fiskejoller til Stevns og Præstø Fjord
Udvikler og turleder på cykel-,vandre- og skiture med eksistensfilosofisk
indhold i DK, Norge, Sverige og på Korsika.
Seneste - Turleder og guide for 39 færinge på Korsika i oktober 2017

2015 – 2017

Fieldmanager hos SkyTEM surveys.
”Fieldmanager” på surveys overalt på kloden.
I SkyTEM er jeg leder af et felt-team, som består af en
pilot, en tankbilsschauffør og en feltassistent og skal få
samarbejdet i teamet, kommunikationen med utallige
lodsejere, kunder og myndigheder samt alt teknik, it
og logistik, til at køre og virke i bedste kvalitet.

2017 – 2017

”Onkel” d.v.s. støtteperson for beboerne på GU-kollegiet i Nuuk.
Er lektiehjælp og støtteperson – opfinder i den funktion
aktiviteter med det unge og skaber på den måde grobund for
fællesskab – og modner de unge til studielivet… (og livet).
Stilles et hold i filosofi i udsigt på GUX men rejser til Qaqortoq

2013 – 2016

Husfilosof i netværk omkring formidling og aktiviteter på og ved Gudenåen.
Holder filosofiske oplæg og foredrag om menneskesyn og natursyn.

2012 – 2014

Udvikler og filosof i netværket 'Sundhed og Livskvalitet'
Supporterede ministrene Ida Auken/Kirsten Brosbøl og Astrid Kragh/Nick Hækkerup m.h.t. at få
'Flere mennesker til at bruge naturen mere' – fordi det er folkesundhed på højt plan.

2012

Driver 'Aktiv-B&B' på kursuscenter i Voervadsbro
Driver her min 'Åbne Højskole' hvor kursister kommer på ophold med natur og aktivitet som tema.

2009 – 2012

Gymnasial underviser i dansk og idéhistorie på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.
Ansættelse – med et til to hold pr. semester. Afholder eksamen på gymnasialt niveau og er censor
på bl.a. DTU. Afholder desuden 75-100 trivselssamtaler for ingeniørstuderende pr. semester.

2009 – 2010

Geologisk projektmedarbejder på Rambøll Danmark A/S
Geoelektriske undersøgelser, kommunikations-, formidlings- og feltopgaver.

2007 – 2011

Projektmedarbejder og rapportskribent for Orbicon.

2002 – 2008

Rejseleder for Suntours A/S på Korsika.
Destinationschef og har i en række somre været ansvarlig for destinationen
”Korsika” hvor jeg driver med min 'Åbne Højskole' med alt...! Jeg arrangerer
natur- og kulturture og rundt på det fantastiske Korsika, ligesom jeg har arbejdet
med diverse sociale problemer blandt familierne som var mine gæster.

2000 – 2006

Geofysisk måletekniker hos Watertech A/S i Aarhus. Udfører igennem årene tusinde
af km. slæbegeoelektrik og hundrede af borehulslogninger. Får i løbet af årene også kontakten til
lodsejerne – og bliver stærk i 'den svære samtale', til at forhandle og til at løse konflikter.
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Uddannelser
2011

”Lederens Personlige Udvikling”. 3 x 3 dages internatkursus på Gestalttræningscenter
Voervadsbro. Kursus v/Cand.psych. Mikael Sonne

2008

”Ledelse, Kommunikation og Organisation”. Herning Ingeniør- og Handelshøjskole.
Undervisning og eksamen v/Jørgen Filtenborg og Lars Dencker. Karakter ved eksamen: 12

2007
2006

Praktisk Coach. Soft Advice v/ Mogens Lausen
Kandidat i Religionsvidenskab. Aarhus Universitet
Skriver specialet ”Mennesket som krop forankret i verden” om Merlau-Pontys kropsfænomenologi. Specialet bliver bedømt til karakteren 10.

1998
1997
1991
1980 & 1982

Sidefag i Filosofi. Aarhus Universitet.
Gestaltterapeut. Udd. fra Gestalttræningscenter Voervadsbro v/ Cand.psych. Mikael Sonne
Højere Forberedelseseksamen. VUC Aarhus.
Uddannelser til henholdsvis Radiomekaniker og Elektroniktekniker.
Viborg tekniske skole og Aarhus Tech

Kurser og fritid
1987 – nu

Volleyballspiller og volleyballtræner. Aarhus Studenter Volleyballforening, Beder –
Malling idrætsforening (BMI) og Yuppik volley i Qaqortoq.

1994 – 2006

Instruktør i roning i inriggerbåde. Aarhus Studenter Roklub

1989 – 2006

Roer – i primært inriggerbåde. Aarhus Studenter Roklub.

1996 – 2000

Materielforvalter og bestyrelsesmedlem. Aarhus Studenter Roklub.
Ansvar for 15 træ-inriggerbåde og 5 glasfiber-outriggerbåde.

2001

Brekursus på Jøstedalsbreen
Ugekursus med Bregruppa i DNT.

1998

Kursus i hav- og turkajak. DGI -Viborg.

1997 & 1998

Højfjeldskurser ”På ski på trægrænsen og højfjeldet”. DGI-århusegnen.
Ugekursur afholdt på Blefjell i Norge.

3

