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Side 1 

 

Kære ’Informations Venner’ 

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og takke for den fine sæson vi 

har haft, med de velbesøgte og veloplagte læsermøder og generalforsamling – og 

samtidig informere jer om efterårets arrangementer. 

Læsermøder: Til efteråret har vi planlagt to læsermøder med avisens medarbejdere, hvor 

vi glæder os til at se jer. Der er kommet mange nye medlemmer i den seneste tid, som vi 

her kan byde velkommen. 

Søndag den 4. september kl. 11: Rasmus Øhlenschlæger: ’Moderne ideer’ Informations 
indholdsudviklingschef vil fortælle om avisens nyeste projekt ’Moderne ideer’, som 
består af en serie små bøger, der går lige på vor tids store udfordringer – klima, krig, 
ulighed, terror, overvågning, medborgerskab, uddannelse, mm.  
Bøgerne skal ikke pege på fejl og mangler, eller levere skarpskåren kritik. Hensigten er at 
afsøge dilemmaer og finde nye veje. Avisen har derfor bedt forskere og eksperter om at 
tænke store svar på de svære spørgsmål, som vedrører os alle.  

Søndag den 6. november kl. 11: Lotte Folke Kaarsholm: ’Hvordan gør vi tiderne 

moderne?’ Informations weekendredaktør vil forklare, hvordan en intellektuel tilgang til 

journalistik og analyse kan gøres dragende i lange, narrative tekster. Hvad vil Information 

herudover give læserne til weekenden, som eksempelvis en humorfyldt, dialektisk 

brevkasse, vedkommende nekrologer over almindelige mennesker, som har været i deres 

liv, samt mange andre, anderledes fortællinger. Avisens ønske om at give forskellige 

grupper en stemme, som de ikke har andre steder, har ligeledes høj prioritet.  

Tilmelding: Der vil senere komme annoncer i Information, samt uddybende oplysninger i 
butik.information.dk og på ’Vennernes’ hjemmeside informations-venner.dk, hvorefter 
man kan tilmelde sig. Som noget nyt vil der til disse to læsermøder være gratis adgang for 
studerende. Der er kaffe, te og croissanter til alle. 

 

https://butik.information.dk/
http://www.informations-venner.dk/
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Wikipedia: Bestyrelsen har med god hjælp fra redaktør Ove Weiss lagt en forbedret og 
udvidet udgave af teksten om Information ud på Wikipedia. Der mangler nu kun 
illustrationer af bladets tidligere tegnere. 
Klik her for at se den nye udgave på Wikipedia. 

Kontingent: Der er flere medlemmer, som her i foråret må have glemt at betale 
kontingentet på 125 kr. for 1. halvår af 2016. Derfor beder kassereren om, at de 
medlemmer, som er i tvivl om de har betalt, konsulterer deres bankkonto. 
Skulle kontingentet ikke være betalt, håber vi at det gøres snart – enten med det 
fremsendte indbetalingskort eller til foreningens bankkonto 7851-1168540. 
For opklarende spørgsmål ring gerne til kassereren på mobil 23 44 00 18, eller send en e-
mail til informationsvenner@gmail.com 

 

De bedste hilsener, pbv, Leila Krogh, formand 

 

PS! 

En række medarbejdere fra avisen er netop hjemkommet fra Folkemødet på Bornholm, 

hvor standen på ”Informations græsplet” var en stor succes med mange besøgende og 

med rigtig mange tegnede prøveabonnementer. 

’Informations Venner’ støttede avisen med 12.500 kr. til dækning af standlejen. 

Se vedhæftede bilag, der viser alle de aktiviteter/events som avisen var involveret i, både 

på ”græspletten” F16 og andre steder på Folkemødet. 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Dagbladet_Information
mailto:informationsvenner@gmail.com

