
   

1 
 

  

DIN STEMME I EUROPA 

ERFARINGSKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2018 

EUROPA-NÆVNET OG EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INVITERER 

 

PROGRAM  

At få danskerne til stemmeurnerne på et oplyst grundlag til Europa-Parlamentsvalget er vores 

vigtigste opgave fra nu til 26. maj 2019. Til det formål tilbyder Europa-Nævnet puljemidler og 

Europa-Parlamentet rådgiver og informerer. 

Årets konference for potentielle ansøgere til tilskudsmidler vil sætte fokus på, hvordan vi 

sammen når ud til alle borgere. Praksisnære råd og oplysninger danner baggrund for en dag, 

hvor vi sammen får visionære idéer og genbruger hinandens gode erfaringer. 

Kom med dine egne idéer og få dem diskuteret i et værksted med professionelle aktører og 

potentielle samarbejdspartnere. Du får gode råd, vejledning og idékataloger med hjem. 

Inden vi går hjem og skriver ansøgninger, får vi ny viden om den europæiske virkelighed, som 

valget finder sted i. 

STED: ARBEJDERMUSEET, RØMERSGADE 22, KØBENHAVN 

Dørene åbner kl. 10.00 for registrering, kaffe, te og frugt 

ORDSTYRER: GERTRUD HØJLUND 

10.30 – 10.45 VELKOMMEN OG INTRO TIL DAGEN 

Anne-Marie Meldgaard, formand for Europa-Nævnet 

  

10.45 – 11.10 ÅBNINGSTALE 

Undervisningsminister Merete Riisager 

  

11.10 – 12.10 EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk 

 Anne Mette Vestergaard, Europa-Parlamentets kontor i Danmark 

 

12.10 – 13.00 NETVÆRKSFROKOST 



13.00 – 13.15 INSPIRATIONSOPLÆG: NYT EUROPA’s VALGAKTIVITETER 

Julie Rosenkilde, sekretariatsleder, Nyt Europa 

13.15– 14.15               VÆRKSTEDER (vælg ét på din tilmelding) 

1. Sociale medier 

Hvordan bruger I bedst muligt SoMe i jeres oplysningsvirksomhed. 

Benjamin Elberth giver gode råd og vejledning. 

 

2. Få fat i lokalpressen 

Hvordan skal pressemeddelelsen skrues sammen og hvordan får I hul 

igennem til redaktionen? Hjælper jeres amatørfotos eller 

præfabrikerede artikler? Gertrud Højlund underviser i effektiv 

pressekontakt. 

 

3. Nå dit publikum, hvor de er 

Udveksling af inspiration og idéer til happenings, events og 

arrangementer, der fanger borgerne i deres egne rammer. Dine idéer 

og erfaringer er mindst lige så vigtige som sidemandens – del dem og 

få sparring. Du får også et katalog af gennemprøvede formater, vi 

ved virker. Udvalgte tilskudsmodtagere giver gode råd fra deres egen 

verden. Anne Mette Vestergaard leder dialogen. 

   

14.15 – 14.55 VALGETS EUROPÆISKE KONTEKST 

Hvordan ser bagtæppet for valget ud? Den politiske og økonomiske 

virkelighed i Europa lige nu. 

 

Marlene Wind, professor på Københavns Universitet 

  

14.55 – 15.00 AFRUNDING 

 Ordstyrer og Anne-Marie Meldgaard, formand for Europa-Nævnet 

 

 

  

STED 

 

 

 

 

ARRANGØR 

Arbejdermuseet 

Rømersgade 22 

1362 København K 

Tlf. 3348 0434 

 

Europa-Nævnet, tlf. 3373 3393 europanaevnet@slks.dk 

Europa-Parlamentets kontor i Danmark, tlf. 3314 3377 

epkobenhavn@ep.europa.eu 

 

 

 

europanaevnet.dk 

TILMELDING http://www.europa-naevnet.dk/om-europa-naevnet/naevnets-

initiativer/erfaringskonference-2018/ 

 

FOTO Europa-Parlamentet 
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