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      8. december 2015 

Medlemsbrev december 2015 

 

Kære ’Informations Venner’ 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en dejlig jul og et lykkeligt nyt år både for jer – og for hele verden! 

Og vi vil bede Jer om at sætte kryds i kalenderen søndagene 17. januar, 3. april og 1. maj 2016. 

Den 17. januar kl. 11-13: Ulrik Dahlin: Lad os få historien i spalterne! 

På dette læsermøde vil Ulrik Dahlin fortælle os, hvorfor han finder det vigtigt at uddybe gamle historier og bringe 

dem i avisen. Han vil indvie os i, hvilke kriterier han anvender til at vælge historierne, og hvordan han undersøger 

materialet. I disse principielle sager findes der hver gang en klangbund i vores tid, som når han dykker ned i 

politiets overvågning af danske syndikalister under Første Verdenskrig eller afdækker, hvordan Danmark blev det 

første land, der i 1951 ratificerede FN’s flygtningekonvention!  

I 2012 fik Ulrik Dahlin sammen med avisens nuværende indlandsredaktør Anton Geist Cavling-prisen for 

afsløringen af integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs ulovlige tilsidesættelse af unge statsløses ret til dansk 

statsborgerskab. 

 

Den 3. april kl. 10-11 afholdes foreningens årlige generalforsamling. Der vil senere komme mødeindkaldelse 

med dagsorden. 

Samme dag kl. 11-13 får vi den årlige status fra Informations ledelse.  Direktør Mette Davidsen-Nielsen, 

chefredaktør Christian Jensen og medchefredaktør Troels Behrendt Jørgensen fortæller om avisens tilstand, om 

successer og udfordringer, samt om visionerne. 

 

Den 1. maj kl. 11-13: Charlotte Aagaard: Danmark i krig!  

På dette læsermøde vil Charlotte Aagaard som udenrigskorrespondent for Information med ansvar for dækning af 

dansk forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik fortælle om vilkårene for krigsjournalistik. Hun har været med hele 

vejen fra Basra til Bamako, og hun vil fortælle om sin kritiske dækning af Danmarks militære engagement i 

Afghanistan, Irak, Libyen og Mali. 

I 2004 fik Charlotte Aagaard tildelt Cavling-prisen for sin dækning af Irak krigen, og i 2012 fik hun Danmarks 
største journalistpris, Den Fynske Bladfonds Fellowship ved Syddansk Universitet. 
 
 
Tilmelding til ovenstående tre arrangementer på foreningens hjemmeside informations-venner.dk eller på 
butik.information.dk omkring en måned før mødets afholdelse, eller på informationsvenner@gmail.com allerede 
nu. Der kommer annoncer i Information angående de enkelte møder.  
 

http://www.informations-venner.dk/
file:///C:/Users/Finn/Downloads/butik.information.dk/
mailto:informationsvenner@gmail.com
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Støtte til avisen og bogudgivelser 

’Informations Venner’ har igen støttet journalisternes studietur til januar med 10.000 kr. 

 Denne gang går turen til Budapest under Kristian Villesens ledelse.  
 
’Informations Venner’ har støttet genoptryk af to bøger samt udgivelse af et kamp- og festskrift fra Informations 
Forlag. Disse publikationer kan købes til særlig fordelagtige priser af foreningens medlemmer.  

Erik Lund og Jakob Nielsen: JOURNALISTEN DER SNØD GESTAPO. Historien om Børge Outze og den illegale presse. 

2008/ 2015. ’Vennernes’ pris: 100 kr. 

Alex Frank Larsen og Ole Lange: OUTZE Reporter/ Redaktør/Revser. 2010/ 2015. ’Vennernes’ pris: 150 kr. 

INFORMATION INKARNERET – I anledning af Ejvind Larsens 60 år i spalterne. Med essays af Ove Korsgaard, Jørgen 

Rosted og Jørgen Steen Nielsen. ’Vennernes’ pris: 60,- kr.  

Derudover er der 20% rabat på alle øvrige udgivelser fra forlaget, som kan købes i Informations reception eller 

telefonisk 33 69 60 78. 

 

Kom og køb en masse julegaver! 

Et medlemskab af ’Informations Venner’ kan også gives som gave. 

 

 

De bedste hilsener, på bestyrelsens vegne 

Leila Krogh, formand 

 

 

  


