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!JP/Politikens hus redaktionelle medarbejdere må hverken rådgive 
eller deltage i udarbejdelsen af Advertorials.

Advertorial I  
Annonce tillæg

Jyllands-Posten er en af Danmarks førende 
leverandører af kvalitetsjournalistik; både digi-
talt og på print. I avisen og på jyllands-posten.
dk !nder du hver dag vores stærkeste indhold, 
sat i scene af blandt andet dansk presses bedste 
layoutere, tegnere, fotografer, udviklere og jour-
nalister. Jyllands-Posten står også bag Finans, 
som er Danmarks største erhvervssite.

Avisen blev grundlagt i 1871, da seks unge 
mænd var utilfredse med de øvrige avisers kva-
litet. Ønsket om kvalitet og ambitionen om hver 
dag at lave en god, velredigeret og velskreven 
avis er i dag uændret.

I dag udkommer Jyllands-Posten både digitalt 
og på print, og vi er til stede på tværs af "ere 
digitale kanaler, så vi møder vores læsere der, 
hvor de er. Avisen er fri og ua#ængig af alle 
økonomiske og politiske interesser og er ikke 
tilknyttet noget politisk parti.

I denne nye podcastserie vil du kunne ople-
ve både debutanter og anerkendte forfattere. 
Cecilie Frøkjær dykker ned i et hav af forskelli-
ge genrer lige fra aktuelle bestsellere og spæn-
dingsfyldte krimier til medrivende biogra!er og 
fagbøger.
 
Cecilie Frøkjær vil have fokus på de gode hi-
storiers oprindelse samt forfatternes proces og 
inspiration.
 
”Siden jeg lærte at læse, har jeg været i gang 
med bog, og det er en fantastisk måde at bevæ-
ge sig i andre verdener og i andre menneskers 
liv på. Bøger er den gode følgesvend på rejsen, 
uanset destination. Bøger er fællesskab, og 
med en god bog føler jeg mig aldrig helt alene. 
Podcasten har været et stort ønske for mig, og 
jeg glæder mig meget til samarbejdet med Jyl-
lands-Posten og til at tale med en lang række af 
Danmarks bedste, mest populære og markante 
forfattere,” udtaler Cecilie Frøkjær.
 Hos Jyllands-Posten glæder chefredaktør Jacob 
Nybroe sig over det fremtidige samarbejde og 
Jyllands-Postens første podcastlancering:
”Cecilie Frøkjær er en af de mest begavede og 
naturlige interviewere i Danmark. Hun mestrer 
på én gang at være ualmindeligt godt selskab 
og at e$erlade os med viden og oplevelser, som 
læsere og lyttere kan bruge til noget. Med den 
pro!l - og med hendes store kærlighed til og vi-
den om netop bøger - supplerer hun lige netop 
Jyllands-Postens daglige ambitioner,” udtaler 
Jacob Nybroe.
 
”Frøkjær & forfatterne” kan høres hver torsdag 
kl. 19 på Jyllands-Posten.dk og i Jyllands-Po-
stens nyhedsapp. Derudover supplerer Cecilie 
Frøkjær med en fast klumme, hvor en gæstende 
forfatter svarer på værtens skarpe spørgsmål. 
Klummen udkommer i avisen hver fredag og på 
jyllands-posten.dk
 

De første til at gæste ”Frøkjær & forfatterne” er 
Ritt Bjerregaard, Jesper Wung-Sung og Peter 
Qvortrup Geisling.
 
Én gang om måneden rykker Cecilie Frøkjær 
ud af studiet og inviterer lytterne som livepu-
blikum. Første gang i Vejle den 28. september, 
hvor forfatterne består af Jesper Stein, Elsebeth 
Egholm og Julie Hastrup. Billetterne til arran-
gementerne bliver løbende sat til salg via Jyl-
lands-Postens kundeklub, Mit JP, og kan købes 
direkte på www.mitjp.dk.

Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør 
har det personlige og fulde ansvar for avisens 
indhold og skal fremme en saglig og fri infor-
mations- og opinionsformidling. 

Den enkelte redaktion og den enkelte medar-
bejder må værne om sin integritet for at kunne 
optræde frit og ua#ængigt i forhold til per-
soner og grupper, som vil øve ind"ydelse på 
avisens redaktionelle indhold. 

Det er derfor uforeneligt for en journalist på 
Jyllands-Posten at være medlem af et politisk 
parti, hvis vedkommende i avisen behandler 
politiske emner.
En journalist på Jyllands-Posten må ikke inve-
stere aktivt på børsen, hvis vedkommende i avi-
sen behandler emner, der kan påvirke kursen.
Redaktionelle medarbejdere må ikke udnytte 
deres stilling til at ska%e sig private fordele.

Deltag i debatten 
og mød Debatkaravanen
Kom til debat om bl.a. EU, velfærd, stigende politisk mistillid og et nyt 
mediebilledes demokratiske betydning.

Jyllands-Posten arrangerer i samarbejde med LOF en debatkaravane om, 
hvordan det egentlig går med danskernes syn på EU i et velfærdssamfund 
under pres, hvor stigende ulighed truer den nok så berømte sammenhængs-
kraft, og hvor et nye mediebillede oversvømmes af løse påstande og forvansk-
ninger af sandheden. Hvor vi ser et dalende politisk engagement – særligt 
blandt unge. Hvad betyder alt dette for den demokratiske dannelse og ud-
vikling? 

Kom og deltag i debatten, 
hvor du blandt andre kan møde:
Connie Hedegaard, forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark.
Eva Kjer Hansen, Medlem af Folketinget (V). Fhv. minister og medl. af Euro-
paparlamentet. Stine Bosse, erhvervsleder og tidligere koncernchef i Tryg.
Mads Vestergaard, ! losof, forfatter og foredragsholder. Bent Greve, professor 
i samfundsvidenskab, RUC. Niels Nørgaard Kristensen, lektor i samfunds-
videnskab, AAU. Lokale meningsdannere fra forskellige politiske partier 
og organisationer.

Debatkaravanen afholdes i samarbejde med:

 Tiden 
du lever i!

Du kan møde Debatkaravanen 
i følgende byer: 
Aarhus
Mandag den 6. november kl. 19.30
Dokk1, Store sal, 
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

Asnæs
Onsdag den 8. november kl. 19.00
Kulturhus Aksen, 
Centervejen 91, 4550 Asnæs

Silkeborg
Torsdag den 9. november kl. 19.00
Silkeborg Gymnasium, Auditorium, 
Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Sønderborg
Tirsdag den 28. november kl. 19.00
Det Blå Gymnasium, 
Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg

Helsinge
Mandag den 4. december kl. 19.00
Kulturhuset, lille sal 
Skolegade 43, 3200 Helsinge 

Gratis adgang
Tilmeld dig på

mit.jp.dk
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Afsender

Arrangement i Randers
Tre af Danmarks mest populære forfattere har det tilfælles, at de alle skriver 
om fortiden. Sigurd Barrett, Anna Grue og Maria Helleberg gør historien 
levende  for os, når de skildrer utrolige skæbner, fantastiske kærlighedsdramaer 
og voldsomme begivenheder fra den fjerne fortid over kongerækken og guldal-
derens stærke kvinder til de glade 1960’ere.

I “Frøkjær & forfatterne” fortæller de, hvorfor de er fascineret af historien og 
om deres største udfordringer, når de skal bore sig ned i det, der var engang 
– hør også, hvad vi i dag kan lære af det, der ligger bag os.

Praktisk information
Tid og sted 
Onsdag den 22. november kl. 19.30
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers

Gæster 
Anna Grue, Maria Helleberg og Sigurd Barrett.

Pris
JP-pris: 75 kr.
Vejl. udsalgspris: 100 kr.

Du kan høre “Frøkjær & forfatterne” på jp.dk/podcast eller i iTunes. Ny episode hver torsdag.

I samarbejde med Randers Bibliotek

Læs mere 
og bestil på 
mit.jp.dk

Frøkjær
& forfatterne
 Live
Vær med, når Cecilie Frøkjær rykker ud af studiet og optager bogpodcasten “Frøkjær & forfatterne” live. 
Cecilie Frøkjær inviterer bogaktuelle forfattere til en snak om deres seneste udgivelse og forfatterskab.
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