
 

 

  

 

 

 

 

 

Bliv en dygtig lokallobbyist!  

Møde i kommunikationsnetværket  
Den 15. april på Harresø Kro 

Kl. 10.00-15.00 
 

 
Få fyldt værktøjskassen op, så du sikrer din organisation maksimal 

indflydelse – der hvor du er  

Der er rift om opmærksomheden, spaltepladsen og pengene i samfundet. Synlighed betyder alt. Også for din 

organisation. Men hvem skal du tale med, hvad skal du sige, og hvordan skal dine budskaber formidles? 

Selveje Danmark inviterer til et lynkursus i lokallobbyisme med krise- og kommunikationsrådgiver Rulle 

Grabow. Her vil du få undervisning i, hvordan DU – med den tid og de midler, du har til rådighed på din 

arbejdsplads – får målrettet din kommunikationsindsats, så du rammer de rigtige og får det maksimale ud af 

dine ressourcer.  

 

 

 

Praktisk  

 

Dato og tid: Torsdag den 15. april 2021 klokken 10.00-15.00 (ankomst og morgenmad kl. 9.30-10.00)  

Sted: Harresø Kro, Hærvejen 147, 7323 Give  

Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark  

Tilmelding: Tilmeld jer på tilmelding@selveje.dk. Der er plads til 35 deltagere og tilmelding sker efter først 

til mølle-princippet  

Tilmeldingsfrist: Den 30. marts 2021 

Afmeldingsfrist: Den 10. april 2021  

 



 

 

Program 

10.00-11.00 

Hvem er dine modtagere og hvad vil de have?  

Rulle giver et grundigt indblik i, hvordan forskellige interessentgrupper (politikere, embedsmænd, borgere, 

journalister) samspiller og reagerer. Du får overblik over dine egne interessenter.  

11.00-12.00 

Kernebudskaber. Hvad vil du fortælle? 

Kend dine vigtigste budskaber og brug dem til at målrette din kommunikation. Du får finpudset dine 

kernebudskaber.  

12.00-13.00 

Frokost 

13.00-14.00 

Hvordan gør du – helt konkret?  

Du lærer at udarbejde en kommunikationsstrategi med alle de redskaber, du skal bruge for at ramme 

målgruppen hver gang.  

14.00-15.00 

Øvelser i interessegrupper. 

Vi bruger redskaberne med konkrete øvelser, der er målrettet din strategi og dine interessenter.  

Om Rulle  

Rulle Grabow har i over to årtier været topledelses- og kriserådgiver for nogle af Danmarks største 

virksomheder og organisationer. Hun har også været særlig rådgiver på Christiansborg og politisk 

kommentator.  

 

 

Vi glæder os til at se dig.  

 

 

 

 

 

 

 


