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Generalkonsulatet, Danes Worldwide, Djøf og DACCNY 
inviterer på smørrebrød

Møde for globale danskere mandag den 1. juni kl. 6.30 PM 
i Scandinavian House

Danes Worldwide, Djøf og Generalkonsulatet inviterer igen i år – denne gang sam-
men med Danish American Chamber of Commerce – til et møde med fokus på dig 
og dine behov som global dansker. Vi vil både følge op på sidste års arrangement 
og drøfte nye emner. Samtidig får du mulighed for at netværke med andre globale 
danskere i området. Og så byder vi på smørrebrød fra The Copenhagen Restaurant, 
ost fra Arla og drikkevarer fra Carlsberg. 
Arrangementet er gratis og åbent for alle – ikke kun medlemmer af Danes World-
wide, Djøf og DACCNY  – og finder sted i Volvo Hall, Scandinavian House, 58, Park 
Avenue, 37th St, 38th St, New York, NY. 

PROGRAM:

18.30-19.15: Netværksreception og buffet med danske specialiteter

19.15-19.30: Velkomst ved den danske Vice-Generalkonsul i New York 
                               Jon Thorgaard

19.30-20.00: Præsentation af Danes Worldwide ved Generalsekretær Anne Marie 
                               Dalgaard og leder af Online Danskundervisningen Carina Kjær Busk

20.00-20.10: Q&A

20.10-20.30: Præsentation af Djøf ved Netværksansvarlig for New York 
                               Naja Christensen

20.30-20.40: Q&A

20.40-20.55: Præsentation af Danish American Chamber of Commerce ved 
                               Anne-Mette Elkjær Andersen, President

20.55-21.05: Q&A

21.05-21.45: Reception og networking (fortsat)
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Danes Worldwide og udlandsdanskernes trivsel
På mødet vil Generalsekretær Anne Marie Dalgaard og leder af Danes Worldwides 
Online Danskundervisning Carina Kjær Busk fortælle om organisationen og de 
mange medlemsaktiviteter. Og ikke mindst høre fra dig, hvad du som udlands-
dansker har brug for. Aftenens indlæg fra Danes Worldwide handler især om den 
nye danske lov om dobbelt statsborgerskab og lidt om SU-regler og omregning af 
IB-karakterer. Herudover en orientering om den netop gennemførte udlandsdan-
skerundersøgelse samt hvilke tiltag Danes Worldwide iværksætter som følge af 
denne. 

Djøfs tilbud i udlandet og til djøfere, der vender hjem
Djøf New York er netværket for djøfere, der arbejder, studerer eller bor i New York. 
Formålet med netværket er at skabe faglige og sociale relationer på tværs af 
brancher, organisationer og virksomheder i byen. Djøf New York holder jævnligt 
spændende arrangementer, der fokuserer på medlemmernes faglige interesser 
og aktuelle temaer. Eksempler kan være faglige oplæg, debataftener, CV-kursus 
og hjælp til jobsøgning m.m. I oplægget fortæller Djøfs repræsentant i New York, 
Naja Christensen, om, hvilke tilbud, organisationen har til medlemmer i udlandet 
og til danskere, der bor i New York. I oplægget vil hun også komme ind på, hvad Djøf 
tilbyder studerende, der tager ud og hvilke tilbud Djøf har, når man vender tilbage til 
Danmark. 

Danish American Chamber of Commerce i New York
Danish American Chamber of Commerce i New York (DACC) er en not-for-profi t 
organisation med mere end 200 medlemmer i New York og omegn. Vores medlem-
mer er både virksomheder og individuelle forretningsfolk og andre med engage-
ment i eller interesse for dansk-amerikansk samhandel, netværk og virksomheds-
drift. DACC arbejder på at skabe networking-muligheder for medlemmerne samt 
virksomhedsbesøg, seminarer og andre arrangementer med temaer med kommer-
ciel relevans og interessante talere fra det danske og det amerikanske erhvervsliv. 
Anne-Mette Elkjær Andersen, President, vil give en oversigt over medlemsaktiviteter, 
medlemsfordele, medlemspriser og anden information om DACC. 

Vi glæder os til at se dig til en spændende, inspirerende og hyggelig aften.

Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding senest onsdag den 27. maj til 
Executive Assistant på Generalkonsulatet Maiken Lauritsen på mailau@um.dk eller 
+1 212 705 4945. 
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