PROGRAM
VERDENS BEDSTE NYHEDER-KONFERENCE
TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2015 - KL. 09.30-15.00 / EIGTVEDS PAKHUS - SAL III - ASIATISK PLADS 2 - 1448 KØBENHAVN K

Kl.09.30-10.00 / ANKOMST
Registrering, kaffe og brød
Kl.10.00-10.10 / INTRO: VELKOMMEN & HVORFOR VI ER HER
Facilitator for konferencen David Barnekow Erichsen fra Implement,
og sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder byder velkommen.
Kl.10.10-10.30 / ÅBNINGSTALE: GLOBAL GOALS KICK-OFF
Formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft åbner konferencen med en status på
lanceringen af Verdensmålene. Hvordan er det gået siden september – og hvordan kan vi
bedst sikre et stærkt samarbejde om målene i Danmark og Europa de kommende år?
Kl.10.30-10.40 / POLITISK UDSYN: SAMMEN OM VERDEN
Politisk ordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen har som den eneste politiker
deltaget i Verdens Bedste Nyheders morgenevent i alle seks år. Hvorfor er Johanne så glad
for at dele aviser ud tidligt om morgen – og hvad forventer hun af de ambitiøse Verdensmål?
Kl. 10.40-11.00 / PARTNERSHIPS FOR THE GOALS: VERDENSMÅL I VIRKSOMHEDEN
Senior Director, Head of Corporate Sustainability hos Novozymes Claus Stig Pedersen
fortæller hvad de nye verdensmål betyder for en global biotech-virksomhed som Novozymes
– og hvilken særlig rolle partnerskaber har for virksomhedens CSR-arbejde.
Kl.11.00-11.15 / PAUSE
Kaffe og frugt
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Kl.11.15-12.00 / KONSTRUKTIV JOURNALISTIK: FRA VBN’S MASKINRUM TIL DE DANSKE MEDIER
Projektleder for kommunikation og medier hos Verdens Bedste Nyheder Sophie Rytter
fortæller om redaktionens arbejde med konstruktiv journalistik, om hvorfor håb skaber
handling – og bringer live de bedste nyheder fra 2015.
Siden Verdens Bedste Nyheder startede, har samarbejdet med Metroxpress været centralt
for at udbrede nyhederne – både til morgeneventen, men nu også via MX Train TV i Stogene. Salgsdirektør Kenneth Madsen og chefredaktør Jonas Rathje fra Metroxpress
fortæller fra hver deres stol, hvordan gode og globale nyheder virker i Danmarks mest læste
dagblad.
I september stillede Radio24syv Sophie Rytter en udfordring: Kan du levere en dagsaktuel
god nyhed - hver morgen i løbet af en uge? Journalist og radiovært Kaare Svejstrup
genudsender dele af udsendelserne – og diskuterer med Sophie, hvorfor konstruktive
nyheder har svært ved at slippe gennem det redaktionelle nåleøje.
Kl.12.00-13.00 / FROKOST
Kl.13.00-13.45 / SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
I Verdens Bedste Nyheder er alle aktiviteter baseret på samarbejder. Vi tror på, at det er det
bedste og stærkeste fundament for vores platform. Med Verdensmålene som
omdrejningspunkt inviteres deltagerne til en mix og match-session, hvor uventede ideer og
nye mulige samarbejder kan opstå. Hvordan skaber vi de bedste samarbejder omkring
kommunikation og udvikling – og hvordan kan Verdens Bedste Nyheder bedst støtte og
styrke organisationernes gennemslagskraft?
Kl.13.45-14.00 / KONGELIGT BALLET-HÅB
Balletmester for Den Kongelige Ballet Nikolaj Hübbe fortæller, hvordan Verdensmålene sneg
sig ind på Gamle Scene i oktober måned – og om, hvordan temaet håb blev brugt i den
kunstneriske formidling. Med sig bringer Nikolaj en balletdanser, der vil snurre rundt i Arne
Jacobsens stol Ægget under koreografi af Esther Lee Wilkinson.
Kl.14.00-14.45 / LITTLE BIG THINGS
Forandring starter med os selv – og med de små ting, som kan blive store, når flere og flere
begynder at udleve dem. Projektleder for kampagne & event hos Verdens Bedste Nyheder
Maria Grabowski omsætter Verdensmålene fra overskrifter og abstrakte hensigter til
hverdagsnære og konkrete handlinger med konceptet #LittleBigThings. Deltagerne på
konferencen inviteres til sammen at udvikle forslag til hverdagshandlinger for forandring - og
til selv at dedikere sig til personlige ’commitments’.
Kl.14.45-15.00 / OUTRO: GLÆDELIG JUL & GOD VERDEN
Projektleder for internationale samarbejder ved Verdens Bedste Nyheder Rikke Rønholt
lukker konferencen med gode udsigter fra det internationale landskab.
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