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Europe Direct Midtjylland fortsætter i 2021-2025 

Pga. Corona fik Europe Direct Midjylland, sammen med de knap 400 andre Europe Direct centre rundt 

omkring i EU, forlænget kontrakten til og med april 2021. For at fortsætte som Europe Direct center, var 

det nødvendigt at søge igen. Det er med stor glæde, at vi nu kan dele nyheden om, at denne ansøgning 

netop er blevet godkendt. Derfor vil der også fra og med maj 2021 til og med 2025 være et Europe Direct 

Center med kontor i Struer. 

https://mailchi.mp/b9cfebe679ee/nyhedsbrev-fra-europe-direct-midjylland?e=10fad7e947
https://mailchi.mp/b9cfebe679ee/nyhedsbrev-fra-europe-direct-midjylland?e=10fad7e947


 

Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad du kan bruge dit Europe Direct center til, kan du læse 

mere ved at klikke her.  

 

Europa-Kommissionen har to prioriteter i 

2021 

'En europæisk grøn pagt' 

EU arbejder på at blive det første klimaneutrale kontinent. 

Klimaforandringer og miljøforringelse udgør en trussel for Europa 

og resten af verden. For at overvinde disse udfordringer har 

Europa brug for en ny vækststrategi, der ændrer EU til en 

moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor  

• der ikke er nettoudledning af drivhusgasser i 2050 

• den økonomiske vækst er afkoblet fra 

ressourceforbruget 

• ingen personer eller områder lades i stikken 

Den europæiske grønne pagt, er EU’s køreplan for at gøre EU's 

økonomi bæredygtig. Dette vil ske ved at gøre klima- og 

miljøudfordringer til muligheder på tværs af alle politikområder og 

gøre omstillingen lige og åben for alle. De vil lave en køreplan, 

der skal;  

• fremme effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at gå 

over til en cirkulær økonomi 

• genoprette biodiversiteten og mindske forurening 

Du kan læse mere om Den europæiske grønne pagt her. 

 

'Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder' 

EU vil give folk nye muligheder med en ny generation af teknologi. 

Digital teknologi ændrer folks liv. EU's digitale strategi har til 

formål at få denne omstilling til at arbejde for mennesker og 

virksomheder og samtidig bidrage til at nå målet om et 

klimaneutralt Europa inden 2050. 

  

Kommissionen er fast besluttet på at gøre dette årti til Europas 

"digitale årti". Europa skal nu styrke sin digitale suverænitet og 

sætte standarder i stedet for at følge andres – med klart fokus på 

https://struerbibliotek.us3.list-manage.com/track/click?u=947b8d10b1e4b92881aa74be7&id=0ca5964616&e=10fad7e947
https://struerbibliotek.us3.list-manage.com/track/click?u=947b8d10b1e4b92881aa74be7&id=29b3dea308&e=10fad7e947


 

data, teknologi og infrastruktur. 

  

Nogle af de initiativer, der er fokus på, er bl.a.:  

• Kunstig intelligens 

• Europæisk datastrategi 

• Cybersikkerhed 

• Digitale færdigheder  

Du kan læse mere om, hvordan EU vil gøre Europa klar til den 

digitale tidsalder her. 

   
 

 

Online-foredraget ’Lev for det halve’ gik godt 

Europa Direct Midtjyllands første online-foredrag blev afholdt 18. 

marts. Der var knap 20 tilhørere, som havde valgt at sætte sig til 

rette foran PC’en, tabletten eller mobiltelefonen for at høre Nanna 

Hyldgaard Hansen fortælle om, hvordan hun og familien på fire 

ændrede deres liv, og gjorde det er muligt at ’leve for det halve’. 

Nanna er foredragsholder og forfatter til bogen 'Lev for det halve', 

  

Udover fortællingen om, hvordan Nannas familie havde lagt stilen 

om, kom hun med mange konkrete tips til publikum om, hvordan 

man kan skære ned på forbruget. Som hun selv sagde, var hver 

af de sparetiltag, de foretog, ikke noget nyt og revolutionerende, 

men de har blot fået implementeret rigtig mange af tiltagene, og 

derfor kan det virkelig mærkes på forbruget. Mange mennesker 

gør ikke brug af dette, da det i en travl hverdag kan være svært at 

overskue. Derfor var rådet også, at man skal tage ét skridt af 

gangen. Man kan starte med at kigge på tøjforbruget eller 

madforbruget og finde ud af, hvilke tiltag man kan leve med og 

som passer til én. 

  

Af konkrete tiltag nævnte Nanna bl.a. at man kan starte med at få 

et overblik over, hvad pengene går til i løbet af en måneds tid. På 

den måde kan man få en idé om, hvad der er unødige indkøb. 

Hun nævnte desuden, at rigtig mange ting kan repareres i stedet 

for, at man blot køber nyt, når noget ikke virker længere – 

herunder blev konceptet ’Repair-café’ nævnt – et koncept, som 

https://struerbibliotek.us3.list-manage.com/track/click?u=947b8d10b1e4b92881aa74be7&id=3f4ca7d26d&e=10fad7e947
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kom til Danmark allerede i 2013. Too Good to Go er et andet 

koncept, hvorved familien har sparet mange penge. 

  

Baggrunden for at Nannas familie påbegyndte arbejdet med at 

'leve for det halve er, at deres hverdag var blevet alt for hektisk og 

ikke mindst stressende. De ville gerne have tid til hinanden og få 

et liv i bedre balance. I deres tilfælde krævede det at skære ned 

på de timer, som de brugte på deres jobs. En naturlig følge heraf 

var, at indkomsten blev mindre og derfor begyndte familien at 

kigge på at rydde op i alt unødvendigt. 

 

Alt i alt var det et godt informativt foredrag, hvor tilhørerne havde 

mulighed for at få noget konkret med hjem.  
 

 

 

Hvad er Europe Direct? 

Europe Direct er et netværk af informationskontorer, som Europa-

Kommissionen har oprettet over hele EU. Der findes mere end 500 EU-

informationscentre fordelt på alle EU-landene. 

I Danmark har vi tre kontorer, hvor du kan finde oplysninger om, hvad EU 

betyder for din hverdag. 

Europe Direct Struer er et af disse tre kontorer. 

Besøg europa.eu  
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Nyhedsbrev fra Europe Direct Midtjylland 

Nyhedsbrevet er medfinansieret af Den Europæiske Union        

 

Kontakt: 

Europe Direct Midtjylland 

Smedegade 1-7 

7600 Struer 

europedirect@struer.dk 
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9684 8484 

 

Afmeld dette nyhedsbrev    Opdater dine kontaktoplysninger 
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