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Kort rapport om forløbet: På grund af corona oplevede vi jo desværre, at vi både var 

nødt til at aflyse arrangementer. Enten på grund af 

restriktioner eller fordi der simpelthen var for få publikummer 

tilmeldt. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Vi endte med kun at gennemføre to omgange af Spis Med EU 

med henholdsvis Ulrik Bie (EU efter Brexit) og Peter Viggo 

Jakobsen (EU og storpolitikken). Forsøgene på at lave en 

aften med Elisabeth Svane (EU efter corona) og Midtjyllands 

Eukontor (EU og den grønne omstilling) blev udsat og til sidst 

aflyst.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Det har som ventet været en god succes at samle spisning og 

oplæg, så der blev gode samtaler om emnerne imellem de 

besøgende 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi har som planlagt arbejdet sammen med Huset Nr7 - og 

som noget nyt også med Europabevægelsen, som har vist sig 

at være et godt samarbejde for alle parter - og som gav en 

ekstra "Spis med EU" med Søren Gade, som er gennemført 

uden at gøre brug af midler fra denne pulje 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 2 (+ 1 uden tilskud) 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Ulrik Bie og Peter Viggo Jakobsen 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

80 i alt (skuffende, men det var et svært efterår) 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Hjemmesider, sociale medier, avisannoncering i Herning 

Folkeblad, omtaler i aviser og direkte til de grupper af EU 

interesserede vi kender. Og direkte med rabat på maden til 

gymnasiale uddannelser 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Huset No7, Nørregade 7, Herning 
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