
Hvad kan og
skal de lokale 

medier tilbyde?
Onsdag den 11. september

kl. 16.00 - 17.30
mediehuset i Holbæk

Et møde med Sjællandske Mediers og Nordvest-
nyts chefredaktør og adm. direktør Torben Dalby 
Larsen. Hvad kan og skal de lokale medier tilbyde? 
Hvad venter læsere og brugere af lokale medi-
er?  Og hvordan ændres danskernes medievaner?

Gratis adgang
Tilmelding nødvendig

Tilmelding på telefon 88 88 45 45
(Max to personer pr. abonnent)

Aviscafeen
Aviscafeen byder Nordvesnyts 

abonnenter indenfor i den gamle 
rotationshal i mediehuset i Holbæk 

til en hyggestund med kaffe og 
underholdning. 

Tilmelding er nødvendig!

AVISCAFEEN INVITERER TIL DEBAT om Danmarks fremtid med regeringens Disruptionsråd

Kom og deltag i debatten om Danmarks fremtid:
• Hvordan kan vi indrette fremtidens arbejdsmarked, 
 når flere opgaver kan overtages af robotter?
 
• Hvordan sikrer vi, at alle på tværs af jobtyper kan følge
  med i udviklingen og har de rette kompetencer? 

• Hvad betyder det egentligt, når man siger, at danske 
 virksomheder bliver ramt af disruption?
 
• Er det din eller min arbejdsplads, der forsvinder – og hvad 
 skal vi så leve af i fremtidens Danmark?

Kom og lyt og deltag i debatten
17:00: Let forplejning i form af sandwich, vand og kaffe
17:15: Debatten begynder
18:30: Afslutning 

Debatten styres af Torben Dalby Larsen
chefredaktør Sjællandske Medier

Det er Gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig 
– det sker på mailadresse: Aviscafeen@sn.dk 
– senest mandag den 12. marts klokken 12:00

TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 17.00-18.30  i Rotationen Ahlgade 1 i Holbæk – indgang fra Havnegade

Danmark skal fortsat være et af verdens rigeste lande, og vi skal gøre alle til fremtidens vindere,
er regeringens formulering om ambitionerne for Disruptionsrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid.

Fire medlemmer af rådet og en lokal virksomhedsejer lægger op til debat om emnet i Aviscafeen
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