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Kort rapport om forløbet: Vi ville med en debat- og podcastrække, bringe den, til tider 

elitære EU-debat, ud i hele Danmark. Ved at optage 5 podcasts 
med publikum på biblioteker og forsamlingshuse rundt i landet, 

ville vi både ramme borgerne hvor de er, samt viderefører 
debatten på de sociale medier. Der er afholdt 7 arrangementer 

og på baggrund af disse lavet 7 podcasts. Arrangementerne har 
involveret en minister, en forsker og mange andre nobiliteter (se 

nedenfor, for fuld debattørliste). 
Projektet er blevet gennemført i virtuel udgave efter corona 

umuliggjorde gennemførelsen af fysiske aktiviteter. Vi har afholdt 

en ekstra podcast, da en af vores udsendelser muligvis ikke lever 
op til de gældende krav. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Produktionsmålene er opfyldt jfr tilsagn om omlægning grundet 

corona (journalnr. EUFC.2019-0095 email af 13. maj 2020 
16:32) Produktionsmålet var 6 podcasts og vi har optaget 7 

podcasts med virtuel inddragelse af lytterne. Serien blive spredt 

via vores profiler på de sociale medier, hvor vi alene på facebook 
har over 100.000 unikke følgere. Måltallet er at hver podcast, 

skal ses af mindst 50.000 og at der skal være mindst 2500 fulde 
aflytninger af hver podcast." Vi kan måle på 1 ud af 4 platforme, 

som den er tilgængelig på og vores estimat er at det ville være 
korrekt, at ansætte et gennemsnitligt antal aflytninger på ca 

3000 per podcast. Med delinger fra diverse aktører er det vores 
opfattelse, at hver podcastsopslag er set af omkring 60000 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab 

(EU)? 

Der er afholdt 7 arrangementer og på baggrund af disse lavet 7 
podcasts. Arrangementerne har involveret en minister, en forsker 

og mange andre nobiliteter (se nedenfor, for fuld debattørliste). 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

  



   

 

 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 7 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

0 

Deltagerantal (evt. 
skønnet) 

0 

Deltagergebyr? 0 

Hvorledes blev 

arrangementet 
annonceret 

Facebook- twitter- og instagramprofil for Udestuen i alle tilfælde, 

lokalaviser i en del tilfælde og dertil delinger fra de inviterede 
debattører, forsamlingssted eller deslige. 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

online 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede 

oplysninge
r Faktiske forløb 

Antal 

programmer
? 

7 

Deltagere Udsendelse 1: Forsker Malthe Frøslev Ibsen og EU-konsulent Lea Friedberg, 

Niels Jespersen og Mikkel Andersson. Udsendelse 2: EU-chef i Dansk Metal 
Johan Moesgaard og forhenværende MEP Britta Thomsen, Niels Jespersen og 

Mikkel Andersson. Udsendelse 3: Boligminister Kaare Dybvad, Leif Donbæk og 
Mikkel Andersson. Udsendelse 4: MEP Niels Fuglsang (S) og Niels Jespersen og 

Mikkel Andersson. Udsendelse 5: Forfatter og journalist Anna Libak, Niels 
Jespersen og Mikkel Andersson. Udsendelse 6: Lektor Michael Böss, Niels 

Jespersen og Mikkel Andersson Udsendelse 7: Professor Uffe Østergaard, Niels 

Jespersen og Mikkel Andersson. 

Hvor er 

programmer

ne sendt? 
Hvilken 

kanal og på 
hvilket 

tidspunkt? 

Bragt på nettet, som podcasts. Det er på Podimo, Spotify, Itunes, Spreker og 

dertil alle platforme der understøtter RSS. 



   

 

Ønskede 

oplysninge

r Faktiske forløb 

TV/Radio-

programmer
: Er 

programmer

ne 
tilgængelige 

på 
internettet? 

Hvis ja, på 
hvilken 

adresse? 

https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eu-kaare-dybvad 

 
https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eu-med-uffe-

ostergaard 

 
https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eu-med-michael-

boess 
 

https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eu-med-anna-
libak_1?fbclid=IwAR1B2VY4ce9xM45aNLypWWhwwxXaeWOl2hQBCpfTjiYrNzg8

FbNpuLQygwc 
 

https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eu-med-niels-

fuglsang?fbclid=IwAR115ERphYZCXPRsQnauaa5z3bWcEsFE06GIigF-
Yjqxxep3b06S1zs4BsY 

 
https://www.spreaker.com/user/gronemann/hvad-skal-vi-leve-af_2 

 
https://www.spreaker.com/user/gronemann/sparebande-og-blm-demo 

 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

primært facebook og twitter 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

https://www.spreaker.com/show/udestuen 
 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 
brugere? 
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