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Kære ’Informations Venner’
Bestyrelsen vil gerne takke for jeres støtte og deltagelse i forårssæsonen. Vi er nu i gang med
planlægning
af det kommende efterårs læsermøder og vil bede jer om at reservere følgende to datoer:
Søndag den 6. oktober kl. 11: Mathias Sonne, Informations tysklandskorrespondent, vil bl.a. fortælle
om den seneste udvikling i tysk politik. Herunder om ”De Grønnes” optur og krisen i GroKo (Grosse
Koalition mellem CSU og SPD). Begge partier med sandsynlige ledelsesskift undervejs og muligheden
for, at Angela Merkels kanslertid løber ud. Der er tre delstatsvalg i Østtyskland i efteråret (startseptember og slut-oktober), hvor ’Alternative für Deutschland’ står til rivende succes.
Et andet emne vil være det tyske ”Energiewende”, omlægningen af det tyske energisystem til større
bæredygtighed og den tiltagende klimaaktivisme med bl.a. besættelser af kulminer, som nok vil tage til
i løbet af den varme sommer. Kan et holdningsskift til afviklingen af kernekraft være undervejs? Måske
kan vi også nå at høre om den ændrede social-økonomiske beboersammensætning
(”Gentrificeringen”) af tyske storbyer. Berlin fastfryser huslejerne i 5 år, som et modtræk.
Søndag den 24. november kl. 11: Bo Elkjær, Informations indsats indenfor gravende journalistik.
Detaljeret programbeskrivelse vil blive udsendt til medlemmerne i begyndelsen af efteråret.
Økonomisk støtte til Information.
Informations deltagelse ved Folkemødet i Allinge den 13-16. juni blev atter en stor succes. På standen,
som ”Vennerne” ydede økonomisk støtte til med 24.000 kr, var der 35 meget velbesøgte
arrangementer. For at sætte lidt proportioner på det, kan det i al ubeskedenhed nævnes, at kun
Kræftens Bekæmpelse afholdt flere arrangementer. Blandt de mange fremmødte lykkedes det også at
tegne ca. 2.200 nye prøveabonnenter.
Informations stand under
arrangementet med Rune Lykkeberg

Lykkeberg Lykkeberg

Akkreditering af ’Vennernes’ støtte til
leje af stand i Allinge
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Økonomisk støtte til bladet har jo lige siden foreningens oprettelse i 1951 været vores hovedformål.
Den gang, og i flere efterfølgende kriseperioder, drejede sig om at redde Information fra konkurs. I dag
ser billedet heldigvis helt anderledes ud. Bladets driftsøkonomi har nu i flere år været i god balance.
På den baggrund havde vi ved sidste bestyrelsesmøde en første drøftelse af, hvilke støtteformål
foreningen i fremtiden særligt skal tilgodese. Vi var enige om, at vi i samarbejde med Informations
daglige ledelse især skal sigte mod at yde økonomisk bistand til ting, som ikke uden videre alternativt
vil blive finansieret af bladets ordinære drift. Som et eksempel kan det nævnes, at ’Vennerne’ udover
støtten til standen i Allinge også plejer at yde en årlig støtte til en studierejse for bladets praktikanter
med ca. 20.000 kr.
Vi har nu lagt hovederne i blød for at finde yderligere formål, som foreningen i fremtiden kan støtte.
Det vil være fint, hvis også foreningens medlemmer deltager i denne ”search”, så hvis I har ideer og
forslag, må I meget gerne sende dem til bestyrelsen informationsvenner@gmail.com.
--------------------------------------Foreningen har fået eget telefonnummer
I starten af juni måned fik Informations Venner eget direkte telefonnummer, så det er nu muligt for
medlemmer og andre at kontakte foreningen via det nye telefonnummer 61 70 85 85.
Det er kasserer og administrator Finn Lillelund, som tager imod opringninger (bedst på hverdage
mellem kl. 17 og 19). Hvis en opringning ikke besvares, så læg gerne en besked, eller send en
SMS. Foreningens e-mailadresse er uændret informationsvenner@gmail.com.
Bestyrelsen har for kort tid siden besluttet, at telefonnummeret også skal kunne anvendes til
MobilePay ved diverse betalinger til foreningen. Det vil vi senere vende tilbage til.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle foreningens medlemmer en god sommer

Christian S. Nissen
(Formand)
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