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Kære ’Informations Venner’
Bestyrelsen vil gerne ønske alle foreningens medlemmer en rigtig dejlig sommer, og
samtidig takke for den fine sæson vi har haft med de velbesøgte og informative
læsermøder, samt den fornøjelige generalforsamling med avisens nye ledelse.
Efterårets arrangementer er nu planlagt, og vi beder jer om at reservere datoerne.
Selv glæder vi os meget til at se jer, til oplæggene og til de efterfølgende diskussioner.

Søndag den 8. oktober kl. 11: Martin Burcharth: ”Korrespondent i Donald Trumps USA”.
Informations medarbejder i USA vil fortælle om den ændrede virkelighed og
omstændighederne ved præsidentvalget i 2015-2016. Burcharth uddyber desuden, hvad
der skete da en ejendomsmagnat og reality-tv-stjerne blev USA’s præsident. Vores
udsendte vil desuden give sit bud på, hvordan denne historie vil ende for USA - og for hele
verden.

Søndag den 19. november kl. 11: Karen Syberg, Hanne Dam og Mette-Line Thorup:
”Kvindesalon for alle.” De tre journalister, der har været, eller stadig er ansat på
Information, vil redegøre for deres arbejde i kvindekampen, hvor de har ageret vidt
forskelligt. Mange feministiske, kvindespecifikke og politiske dagsordener er blevet
efterlevet både i det kollegiale arbejde på avisen, på stofområderne, på historiernes vinkler
og på kildenettet, mens mange andre dagsordener har været rent journalistiske.

Tilmelding: Der vil senere komme annoncer om arrangementerne i Information, samt
uddybende oplysninger i butik.information.dk og på vores egen hjemmeside
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informations-venner.dk, hvorefter man kan tilmelde sig i nævnte butik.
Der vil være gratis adgang for studerende og kaffe/te og croissanter til alle.
Publikation om dagbladet Information de seneste 25 år. I anledning af den illegale avis’s
75 års-dag, udgiver ’Vennerne’ en bog i starten af maj 2018. Bogen bliver skrevet af en
række nuværende, samt enkelte af avisens forhenværende journalister, der fortæller dels
om transformationen til den avis vi kender i dag, dels om de mest presserende
stofområder. Eksempelvis redegøres der for, hvordan journalistens rolle i klimakampen i
dag mere er at være medspiller, end at foretage systemkritik.
I næste ordinære medlemsudsendelse til december kan vi fortælle mere om dette
omfattende projekt.
Kontingent: Der er flere medlemmer, som her i foråret må have glemt at betale
kontingentet på 250 kr. (125 kr. for studerende), som dækker hele året 2017.
Derfor beder kassereren om, at de medlemmer, som måtte være i tvivl om hvorvidt de har
betalt, konsulterer deres bankkonto.
Skulle kontingentet ikke være betalt, håber vi at det gøres snart, enten med det tidligere
fremsendte indbetalingskort eller til foreningens bankkonto 7851-1168540 i Jyske Bank.
For opklarende spørgsmål, send meget gerne en e-mail til informationsvenner@gmail.com.
Så tjekker vi hurtigt og svarer tilbage.
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 (over 2.000 stk.).
’Informations Venner’ støttede avisen med 18.000 kr. til dækning af stand-lejen.
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