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Kære ’Informations Venner’ 

Bestyrelsen vil gerne takke for den fine sæson med de udbytterige og fornøjelige 

læsermøder. 

Samtidig vil vi ønske alle en dejlig jul og et lykkeligt nyt år for jer – og for hele 

verden! 

Læsermøder og generalforsamling: I det kommende halvår har vi planlagt to 

læsermøder samt generalforsamlingen. Her vil der være anledning til at byde de 

mange nye medlemmer særlig velkommen. 

Søndag den 29. januar 2017 kl. 11-13: Læsermøde med Georg Metz: Kampen for 

bare en lillebittesmule politisk korrekthed! 
Er det muligt at være politisk korrekt i den offentlige debat, hvor ukorrektheden er blevet den nye 

politiske korrekthed? Opfindsomme formuleringer og den standardiserede fortællestruktur står 

sammen om at dække over faktiske forhold. Sproget bliver brugt, så det camouflerer tingenes 

tilstand og bevidst fordrejer sandheden. Informations INTERMEZZO-klummist lægger op til debat. 

Søndag den 19. marts 2017 kl. 10-11: Generalforsamling. I februar måned vil der 

blive udsendt mødeindkaldelse med dagsorden. 

Søndag den 19. marts 2017 kl. 11-13: Beretning fra Informations ledelse. 

Chefredaktør Rune Lykkeberg og direktør Stine Carsten Kendal redegør for avisens 

tilstand og fremtid.  

Gratis adgang til begge møder. Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet. 

Søndag den 30. april 2017 kl. 11-13: Læsermøde med Martin Ingolf: Informations 

publikum har aldrig været større eller mere flygtigt. Og det er fantastisk! 

På en almindelig uge møder Information mange mennesker. Men i modsætning til 

tidligere, sker mødet nu primært digitalt, og kampen om opmærksomheden er hård. 

Vi har kontakt med brugerne på forskellige platforme, og her skal vores særlige 

journalistiske tilgang træde tydeligt frem. Det lyder måske dystert, men det er en 

kæmpe mulighed! Informations digitale redaktionschef lægger emnet ud til debat.  
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Tilmelding til arrangementer: Der vil komme annoncer om arrangementerne i 

Information, samt uddybende oplysninger i butik.information.dk, hvor man kan 

tilmelde sig. På vores egen hjemmeside vil der desuden være supplerende tekst.  

Der fortsættes med gratis adgang for studerende, og der er kaffe, te og croissanter 

til alle tilmeldte. 

Kontingent: Fremover vil der kun komme kontingent opkrævning én gang årligt, og 

den årlige opkrævning på 250 kr. sker den 1. februar 2017. 

Eventuelle restancer for 2016 vil blive opkrævet den 1. januar 2017. 

 

De bedste hilsener,  

pbv, Leila Krogh, formand 

https://butik.information.dk/

