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Morgendagens ministre under lup på årets Folkemøde 
 
Når der om få dage står ’Folkemøde’ i mange politikeres kalender, er der skarptslebne 

argumenter på plads på notesblokken, og især ministre og partiledere står for skud. Men 

i år sætter kommunikationsbureauet EHRENBERG Kommunikation også fremtidens 

ministre under lup.  

 

Lea Wermelin, MF, Soc.dem., Laura Lindahl, MF, Liberal Alliance og Mette Abildgaard, MF, 

Konservative – det er nogle af de navne, vi en dag måske ser med titlen ’minister’ foran. De 

unge, fremadstormende politikere har deres meningers mod og politiske visioner i behold – men  

tør de bevare deres ildhu og velargumenterede udtalelser, hvis de en dag bliver ministre? Dét er 

spørgsmålet, moderator og politisk kommentator Henrik Qvortrup stiller de måske kommende 

ministre på årets folkemøde i forbindelse med en række arrangementer.  

Arrangementerne løber af stablen fredag, lørdag og søndag klokken 9.00-10.00 i teltet på plads 

G7 under titlen ’Morgendagens Ministre’. 

 

Ordstyrer Henrik Qvortrup vil under arrangementerne teste udvalgte politikeres 

ministerpotentiale og politiske vision – og han glæder sig til at have dem i ilden:  

 
“Dét, jeg ser mest frem til, er at opleve om de unge politikere, der kan blive ministre en dag 

allerede nu er lige så bovlamme og grødagtige i deres udtalelser som ‘rigtige’ ministre er,” 

siger han og fortsætter:  

 

”Det virker som om, at når politikere bliver ministre, ryger de lynhurtigt ind i en jargon af meget 

lidt konkrete argumenter og udtalelser, som ingen almindelige mennesker kan forholde sig til. 
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Jeg er spændt på, om morgendagens ministre tør noget mere og har mere at byde på – eller 

om de allerede er blevet ramt af det klassiske ’minister med uld-i-mund’-syndrom,” slutter han.  

 

 

Morgendagens Ministre kan opleves hver morgen på Folkemødet fra kl. 9.00-10.00 i teltet på 

plads G7 og er EHRENBERG Kommunikations eget initiativ og bidrag til Folkemødet.  

 

• Fredag den 17. juni er det Kaare Dybvad, MF, Soc.dem. og Britt Bager, MF, Venstre, 

der er i ilden.  

 

• Lørdag den 18. juni kan man opleve Christian Rabjerg Madsen, MF, Soc.dem. og 

Laura Lindahl, MF, Liberal Alliance. 

 

• Søndag den 19. juni slutter Lea Wermelin, MF, Soc.dem. og Mette Abildgaard, MF, 

Konservative af.  

 

 

For yderligere information, kontakt venligst Anne Ø. Laursen hos EHRENBERG 

Kommunikation på e-mail al@ehrenberg-kommunikation.com og tlf. 24 25 45 90.  

 

EHRENBERG Kommunikation er et internationalt kommunikationsbureau grundlagt i 1993 

med egne kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland samt partnerbureauer i udvalgte 

lande. Vores kernekompetencer er PR, kommunikation og public affairs på tværs af 

landegrænser - med særligt fokus på turisme, transport og livsstil.  


