
EU-Topmøde på Hårslev Efterskole 
 

Nej, det bliver der nok ikke tale om i ordets helt rette forstand. Men så alligevel…. 
 

Hårslev Efterskole ønsker at sætte fokus på Europasamarbejdet med et stort anlagt arrangement 

den 1. april 2019 kl. 19.00. Formålet med arrangementet er at skabe debat og viden om det 

europæiske samarbejde op til Europa Parlamentsvalget den 26. maj 2019.  

Som den eneste efterskole på Sjælland afholder Hårslev Efterskole et formaliseret EU-

debatarrangement med en ”stjerne”-spækket gæsteliste! Faktisk er det os bekendt det eneste 

tidspunkt, hvor næsten alle partiers spidskandidater mødes til en fælles debataften. 

Der vil inden debatten være mulighed for at møde og udveksle ord og meninger på tomandshånd 

med en række kendte kandidater til EP-valget. Og gæstelisten er lang og flot. 

Til arrangementet på Hårslev Efterskole kommer følgende kandidater på besøg:  

Margrete Auken (SF), Mette Boch (LA), Morten Løkkegaard (V), Rasmus Nordquist (Å), Morten 

Helveg Petersen (B), Peter Kofod Poulsen (O), Nikolaj Villumsen (Ø), Pernille Weiss (C) 
 

Debatten vil have fokus på områder, hvor det giver mening at samarbejde i Europa, og hvilket 

Europæisk samarbejde de enkelte kandidater ønsker. Debatten vil omhandle bl.a klima, miljø, 

ungdomsarbejdsløshed, EU budget, kriminalitet, forsvar, de ydre grænser og flygtninge 
 

Elena Askløf og Peter Laugesen fra det prisvindende projekt Vores Europa vil inden debatten gøre 

deltagere fra Hårslev Efterskole og forskellige ungdomsuddannelser klogere på temaer og 

spørgsmål, der er relevante for at forstå Europa i dag og dermed også for at forholde sig til Europa-

Parlamentsvalget.  

Vores Europa er et projekt, der vil vise unge mennesker, hvordan samtidens Europa ser ud gennem 

ungdommens perspektiv. Vores Europa giver ungdommen en stemme i en samtid, hvor der tales 

meget om, men for sjældent med de unge. I 2014 blev Vores Europa tildelt Europa-Parlamentets 

pris, Charlemagne Youth Prize, for det bedste ungdomsprojekt i Europa. 
 

Arrangementet er åbent for alle og foruden efterskolens egne elever og familier inviteres også 

forskellige ungdomsuddannelser, vælgerforeninger, lokalpolitikere og byråd fra Ringsted, Sorø, 

Slagelse, Næstved, Vordingborg og Kalundborg, naboer og mange flere. 
 

Det er Hårslev Efterskole, Efterskoleforeningen og Europa Nævnet, der er arrangører i fællesskab.  

Vi håber MEGET på opbakning til dette arrangement, som alle arrangører har lagt mange kræfter i, 

og vi er sikre på at debatten nok skal blive god og spændende. 
 

Med håbet om, at du har lyst til at komme på Hårslev Efterskole den 1. april kl.17.40, beder vi dig 

reservere aftenen til debat om Europas fremtid på Hårslev Efterskole med nogle af Danmarks mest 

fremtrædende politikere. Tag gerne flere gæster med og fortæl meget gerne om arrangementet i 

din omgangskreds og på din arbejdsplads. Vi starter med lidt at spise. 
 

Tak og på gensyn den 1. april!  
 

Med venlig hilsen 

Rasmus Biørn 

Forstander, mobil: 28493345 

Hårslev Efterskole 

http://www.voreseuropa.dk/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20140527STO48502/charlemagne-youth-prize-danish-project-our-europe-is-2014-winner
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20140527STO48502/charlemagne-youth-prize-danish-project-our-europe-is-2014-winner

