
 
 
 
 
 
 

PENSIONSREGLER? DAGPENGEREGLER? FAMILIESAMMENFØRINGSREGLER? OPHOLDSKRAV? 

UDDANNELSESREGLER - FORVIRRET?                

Kom til en informativ aften hvor General Sekretæren for Danes Worldwide, der har sin daglige gang på Christiansborg, vil informere 
om de nyeste regler og love!  
 
Danes Worldwide i samarbejde med Den Danske Ambassade, Den danske kirke i Thailand, DTCC, DWN samt Skandinavisk Samfund 
Siam inviterer hermed med stor glæde til en informationsaften for alle danskere bosiddende i Thailand, spouses, og andre med 
tilknytning til Danmark som finder sted 
 

Onsdag d. 30 oktober 2019, 1900 - 2130  
Admiral Restaurant & Pub, Oakwood Residence, Sukhumvit soi 24, 10110 Bangkok  

 
Der serveres fingerfood, ostebord, lidt sødt samt soft drink, vand, te/kaffe.  
 
Blandt emnerne på mødet berøres nye regler blandt andet følgende:  
 
- Familie sammenføring, Dagpengeregler, Opholdskrav, Bevaring/opnåelse af Statsborgerskab incl. børn født udenfor Danmark, 
- Konvertering af karakterer, mulighed for uddannelse i Danmark, Dansk undervisning mm. 
 
Mødet foregår på såvel dansk som engelsk, så alle har mulighed for deltagelse. 
 

PROGRAM 

19.00: Velkomst ved H.E. Ambassadør Uffe Wolffhechel, Dansk Ambassadør for Thailand 
19.15: Peter Waagensen, Præsident for The Danish-Thai Chamber of Commerce DTCC 
19.30: Anne Marie Dalgaard, General Sekræter for Danes Worldwide og Ea Als Andersson, Undervisnings ansvarlig Danes 
Worldwide, giver et informativt overblik over bla. de nævnte ovennævnte områder vedr dansk lov og rådgivning.  
20.30: Åben diskussion 
21.30: Mødet afsluttes 
 
Pris:  
Danes Worldwide medlemmer gratis.  
Såfremt medlemskab af Danes Worldwide tegnes ved tilmelding af arrangementet, inkluderes resterende måneder af 2019 samt 
hele 2020 i medlemskabet.  
Medlemmer af DTCC: 200 Bath 
Ikke-medlemmer: 300 Bath 
 

Tilmelding er bindende og sker til pal@danes.dk.  Oplys venligst om du/ I er medlemmer af Danes Worldwide eller 
DTCC.  
 
Betaling sker ved indgangen til arrangementet. Ingen adgang uden tilmelding. Der er begrænset antal pladser og tilmelding skal ske 
senest d. 27/10 2019. For yderligere information kontakt venligst Marianne Edelmann Krüger, Danes Worldwide Thailand, 
bangkok@rep.danes.dk. 
 
Sammen med vores sponsorer glæder vi os meget til at byde alle velkommen.   
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