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 Nordisk Journalistcenter 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

Olof Palmes Allé 11 
DK-8200 Århus N 

www.njc.dk 

  

Tre hæsblæsende uger - i godt selskab: 
 
“Tryk på Norden - Nordisk Journalistkursus 2018” 
(Også kendt som Århus-Kurset 2018). 
 
Dette er uddrag af programmet for årets tour-de-force for nordiske journalister - tre uger i tre 
lande - med fokus på moderne medier, Norden i Europa - og kig til klima, køn, krise og kultur. 
 
Start søndag den 21.okt. kl 18.30 i Århus. 
Slut fredag den 9.nov. kl. 14.30 i Bruxelles. 
uge 43 i Århus, u44 i Oslo, u45 i Bxl. 
 
Vi lover, at du vil: 
1) Blive bedre til SoMe som nordisk journalist 
2) Blive bedre til at dække og forstå internordiske og internationale (særligt EU-)relationer 
3) Blive del af et nordisk, kollegialt netværk af journalister. 
 
Sprog: 
Kursus-sproget er ‘blandinavisk’.  
Dog er webinarer og nogle eksterne oplæg på engelsk. 
 
 
  

http://www.njc.dk/
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Program:  
 
Før kursusstart: 
Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10.45-11.55 (dansk tid):  
Webinar  - Professionalisér din profil på sociale medier. Brug sociale medier til at overvåge 
nyhedsstrømme. v/ Kristian Strøbech, jorunalist og SoMe-konsulent. 
 
Uge 1: Aarhus (21. - 27. oktober) 
Kursusledelse: Asbjørn Jørgensen - asbo@dmjx.dk  +45 2175 2125 

Søndag 
21. okt. 
  
 

13.00-16.15 
Rundvisning i Aarhus v/ Byguide med frokost/lunsj og indlagt gruppearbejde 
(uofficiel del af programmet).  
Vi mødes i hotellets lobby kl. 13, bytur fra kl. 14.15. 
Hotel Scandic The Mayor, Banegårdspladsen 14. 
 
18.00: Vi mødes i hotellets lobby og går samlet derfra. 
18.30-21.00: Velkomstmiddag med danske klassikere. 

Mandag 
22. okt. 
 

Formiddag: 
Kursuslokale på hotellet. 
Introduktion, fælles udveksling - v/ Asbjørn Jørgensen og kursisterne 
Præsentation af deltagere. 
Praktiske oplysninger og gennemgang af program. 
Fotografering og akkreditering. 
Oplæg til det nordiske og digitale fællesskab på kurset. 
Hvad er Norden? Fordomme og viden om: Sverige, Island, Norge, Danmark, 
Finland, Færøerne, Grønland, Åland.  
 
Eftermiddag:  
Besøg i Danmarks fattigste boligområde 
 
Vi tænker vel ens journalistisk, som nordiske journalister og fagfolk. Eller gør 
vi? om danske mediers dækning af emnet ‘integration’, og erfaringer i andre 
nordiske lande. 
  
Danmarks største integrations-eksperiment: Her står Gellerup i dag. 
Med rundvisning i Gellerup. 
  

Tirsdag 
23. okt. 
  

Formiddag: 
Præsentation og praktisk information - fortsat. 
Norden set fra vores egne stole: Svar på fordomme og få viden om...  
(Afhængigt af vejret: Strække-ben-pause i Rådhusparken.) 
 

mailto:asbo@dmjx.dk
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Eftermiddag: 
Sociale medier som journalistisk værktøj - 1. del - i praksis:  
Herunder: Kildekritik og etik. Ved Kristian Strøbech, journalist og ekspert i 
journalistens brug af sociale medier.  
 
Besøg hos “Århus Europæisk Frivillighovedstad 2018” - året efter Europæisk 
Kulturby 2017- og hvad så? v/ kommunikationschefen for Aarhus 2017.  
 
Aften: 
Ghetto v. 2.0: Bus/tog til Risskov - besøg i et af Danmarks rigeste 
boligområder. 
 

Onsdag 
24. okt. 

 

Formiddag: 
Sociale medier som journalistisk værktøj - 2. del - i praksis:  
Brug af sociale medier i dagligt arbejde, med øvelser og hands-on: live-tweets. 
Hvad virker på Twitter og Facebook?  

 
Eftermiddag: 
Sociale medier som journalistisk værktøj - 3. del - i praksis:  
Din professionelle personlige profil - implementer og vedligehold.  
 
Aften: 
Moesgaard Museum. 
Kulturhistorisk museum om Danmark fortid ifht Norden og Europa - fra istiden 
og de første indvandrere, over bronzealderen til Grauballemanden, via 
vikingernes rejser mod nord, vest, øst og helt til Istanbul. 
Vi får særskilt rundvisning i den nyåbnede middelalder-sektion, særligt om 
Østersøen og de slaviske vendere. 
 

Torsdag 
25. okt. 

Hele dagen: 
Constructive Institute og Aarhus Universitet. 

 
Formiddag: Konstruktiv Journalistik -hvad er så det? Møde med ledelse og 
Fellows på Constructive Institute. 
 
Eftermiddag: 
Universitetet: forskermøder: Klima og kriser samt kristendom og konflikt. 
 

Fredag 
26. okt.

 

Hele dagen: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: 
 
Formiddag: 
Opsamling på onsdag+torsdag. 
Dernæst: Russiske mediers dækning af Norden -og omvendt. 
 
Eftemriddag: 
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På vej mod Bruxelles v/ John Frølich, NJC: 
- Europa lige nu. Er EU ude af den ”eksistentielle krise? 
- Hvad er på dagsordenen, og hvorfor er det vigtigt? 
 
Afrunding af Århus-ugen. 
Og vi ser frem mod Oslo - og Nordisk Råds samling. Forberedelse. 
 

Lørdag 
27. 
oktober 
  

09.45: Afgang fra hotellet. Vi kører med Lufthavnsbussen afgang kl. 10.00, 
direkte til Billund Lufthavn. 
 
12.35: Afgang fra Billund til Oslo, Norwegian. 
 
13.45: Ankomst Oslo Gardermoen. Tog fra lufthavn til Sentralstasjonen. Derfra 
til hotel Park Inn by Radisson 
 

  

 
  
Uge 2:  
Oslo, Norge (27. oktober - 3. november)  
  

Søndag 
28. okt. 

Övrigt søndag: Optional: Bokmesse. Nordisk Råds litteraturprisnominerade 
deltar i bogmesse søndag. 
 
02.59: Skift fra sommertid til vintertid. 
 
Formiddag: Sikkerhedssituationen i verden, Norden, Norge. v/ norsk 
top-diplomat. 
 
Eftermiddag: Guidet byvandring i centrale Oslo. Og en tur omkring Norges 
dobbelte klimapolitik med sort olie og grøn samvittighed. 
 
Aften: Gruppearbejde. Og vi mødes med tidligere NJC-kursister. 
 

Mandag 
29. okt. 
 

Övrigt: Optional: NR:s litteraturprisnominerade i nordiske kulturcenter.  
 
Formiddag, Stortinget: 
Akkreditering til NR. 
Lukket pressemde for Århus 2018-deltagerne: Michael Tetzschner, præsident 
for Nordisk Råd 2018. 
 
Paneldebat med norske politikere: om samfundsdebatten i Norge/ TBC. 
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Eftermiddag: 
Hvor er journalistikken på vej hen? paneldebat med politiske eksperter fra 
norske nyhedsmedier. 
 
Med i maskinrummet - om de varme nordiske sager, set fra Nordisk Råds 
kommunikationsafdelings SoMe-managers og rådgivere. 
 
Aften: 
Filmkväll och paneldiskussion - kulturpriserne (vi kan se filmene online før 
prisuddeling). 
 

Tirsdag 
30. okt. 

Övrigt: optional: NR:s milöprisnominerade på udflugt og cocktail. Tal med 
pressekontakter om det. 
 
Hele dagen i Stortinget. 
 
Formiddag: 
Presskonferens: Nordisk Råds presidium. 
I Stortinget: Gruppemøder, udvalg, komiteer. 
 
Eftermiddag: 
 Nordisk Råds 70. Session begynder - officiel plenumseance. 
 
Aften:  
Besøg på nordiske ambassader - receptioner. 
 

Onsdag 
31. okt. 
 

Övrigt: optional: NR:s musiknominerade, workshops. 
 
Morgen: 
Vi arrangerer träff med udvalgte politikere fra de nordiske lande. I Stortinget. 
Uofficielt programpunkt. 
 
Formiddag: 
Plenum og spørgetimer. 
Om det nordiske arbejdsmarked og flere andre emner. 
 
Middag: 
Nordiska statsministrarnas presskonferens.  
 
Eftermiddag: 
Nordiska och baltiska statsministrarnas N8 presskonferens.  
Nordiska utrikesministrarnas presskonferens.  
Deltag i de igangværende høringer og plenum. 
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Aften: Nordisk Råds kulturpriser - Galla i Operaen. 
 

Torsdag 
1. nov. 
 

 
Formiddag: 
Norden og Rusland – mangeårige korrespondent taler om de skiftende tider i et 
langt naboskab med Rusland. 
 
Eftermiddag: 
Mediebesøg i Oslo. 
 

Fredag 
2. nov. 

Formiddag: 
Opsamling: Hele ugen - og hvad tager vi med til Bruxelles? 
 
Eftermiddag:  
Nobels Fredscenter - lukket pressemøde med direktør Liv Tørres. Dialog, debat 
og rundvisning. 
Besøg i 22. juli centeret (museum for terrorangrebene i Oslo og Utøya i 2011). 
 

Lørdag 
3. nov. 

ca. 09.00: afgang mod lufthavn. 
kl. 12.15: Flyafgang til Bruxelles, Brussels Airlines. 
 

  
- - - 
 
3. uge – Bruxelles – 3.-9. november  
Kursusledelse: 
John Frølich - jf2@dmjx.dk - +45 2095 0945  
Asbjørn Jørgensen - asbo@dmjx.dk  +45 2175 2125 
 

Lørdag  
3. nov. 
 

kl. 14.05: Ankomst Bruxelles Lufthavn. 
Taxa til: Citadines Hotel, 51 Quai Au Bois A Bruler, Bruxelles. 

Søndag 
4. nov. 
 

Formiddag:  
Fri til sightseeing. 
 
Eftermiddag/ aften: 
Gruppearbejde med efterfølgende fremlæggelse: om ugen i Bruxelles. 
 
Fælles aftensmad, lokalt og belgisk! 
 

http://www.norden.org/no/nordisk-raad/nordisk-raads-priser
mailto:jf2@dmjx.dk
mailto:asbo@dmjx.dk
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Mandag 
5. nov. 

Formiddag: 
Guidet citywalk med fokus på lobbyisternes Bruxelles. 
  
Middag: 
Vi møder EU’s hemmelige medlem. Besøg i Norway House. 
Møde med bl.a. den norske EU-ambassadør Oda Helen Sletnes  
 
Eftermiddag: 
Nordens regionale lobbykontorer. Individuelt arrangement med 
kursusdeltagernes egne lokale lobbyister. 
 

Tirsdag 
6. nov.  

Hele dagen: 
Besøg i Europa Kommissionen. Heldagsprogram i unionens absolutte 
centrum. 
Foreløbigt program 
 
Morgen: 
Ankomst til Berlaymont. Security, ID-kontrol m.v. 
Velkomst ved Christina Oldman, Besøgsarrangør 
 
I løbet af dagen: Møder med: 
Paulina DEJMEK-HACK, Kabinettsmedlem, ordförande Jean-Claude Junckers 
Kabinett 
 
Preben AAMANN, Talsmand for Donald TUSK, formanden for Det Europæiske 
Råd. 
Den svenske EU-Kommissær, Cecilia MALMSTRÖM. 
EU’s East Stratcom Taskforce (bekæmpelse af pro-Kremlin disinformation). 
 
I øvrigt: 
Middag: Midday Press Briefing, in Berlaymont, for accredited journalists. 
Working lunch på lokal restaurant, hosted by the European Commission. 
Discussion topic: “The Future of Europe and how to get the citizens onboard”. 
 

Onsdag 
7. nov. 

Hele dagen: 
Besøg i Europa Parlamentet; heldagsprogram i verdens største demokratisk 
valgte forsamling. 
Foreløbigt program i EP. 
 
Morgen: 
Afgang fra hotellet. Husk pas. 
Ankomst til Europa-Parlamentet. Presseattaché i Danmark, Jacob Lolck, tager 
imod.  
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Formiddag:  
Vi møder EU-parlamentarikere fra de nordiske lande, med bl.a. følgende 
emner: 
EU’s energipolitik og energiunionen. 
Arbejdet i maskinrummet: Sådan forberedes de politiske beslutninger i praksis. 
The Nordic Countries and the EU. 
 
Lunsj i Parlamentet, med præsentation af Parlamentets centrale og nationale 
presseafdelinger med services for journalister. 
Rundtur i EP-bygningen: Pressetjenesten, plenarsal m.m. 
 
Eftermiddag: 
Møder med EU-parlamentarikere fra andre EU-lande, med bl.a. følgende 
emner: 
The future of the EU.  
Consequesces of Brexit. 
Flygtninge- og immigrationspolitik; Dublin-forordningen. 
The Visegrad Group and the EU.  
 
 
EXTRA: 16.00-17.00: Parlamentarium (optional) 
 

Torsdag 
8.nov. 
 

Morgen: 
Forberedelse af dagens programpunkter, opsamling fra onsdagen i EP. 
Afgang fra hotellets lobby til Kommissionen. 
Møde med Danmarks EU-Kommissær Margrethe Vestager (tidspunkt ikke 
fastlagt). 
  
Middag: 
Åbenhed og transparens i EU-systemet. Møde med den europæiske 
ombudsmand Emily O'Reilly.  
Lunsj hos EU’s ombudsmand. 
 
Eftermiddag:  
Nordisk Råds nye fællesnordiske kontor i Bruxelles. Finske Matilda af Hällström 
har det udfordrende job.  
  
Besøg på Politico Europe, det nyeste og mest succesrige online magasin i Bxl.  
  
Aften: 
Afslutningsmiddag, med inviterede korrespondenter fra nordiske lande. På 
restaurant i nærheden (NJC). 
 

http://www.politico.eu/
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Fredag  
9. nov. 

Fredagen: Opsamling Aarhus 2017. 
Hvad har vi med hjem? Om Norden, om EU, om nordisk identitet - og hvordan 
sikrer jeg mig, at ny viden og nye redksaber bliver en del af min fremtid? - 
gruppearbejde 
Endvidere: Dagens hemmelige gæst på besøg. 
 
Lunsj (sandwich, NJC). 
Afslutning på “Aarhus 2018 - Tryk På Norden.” 
 
14.30: Kurset er slut. 
 
Fra 14.30: Afrejse (hjemtransport for egen regning) 
(Om man ønsker overnatning til lørdag/søndag, kan det aftales direkte med 
hotellet, som tilbyder særpris til Aarhus-kursisterne.) 
 

Lørdag  
10. nov. 
 

Håber alle kom godt hjem - eller er godt på vej. Tak for nu! 
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