
 
 
 
 
 
 

Relevante emner for globale danskere i Thailand  
(familiesammenføring, statsborgerskab, folkepension osv.) 

 
Danes Worldwide inviterer, i samarbejde med Den Kongelige Danske Ambassade, DTCC og DWN, til en gratis fælles infoaften 
 

Onsdag d. 16. november 2022, 1900 - 2130  
På Den Danske ambassade, 10, Sathorn Soi 1 South Sathorn Road, 10120 Bangkok 

 
Mødet er åbent for alle danskere og ægtefæller, familiemedlemmer eller andre med tilknytning til Danmark. Mødet giver en unik 
mulighed for at få en opdatering på nye regler og problemstillinger, som berører de fleste danskere bosat i Thailand. Blandt 
emnerne på dagsordenen er følgende: 

• Reglerne for familiesammenføring, offentlig pension mv. 

• Bevarelse af statsborgerskab for danske børn født i udlandet 

• Dansk sprog- og kulturundervisning 
 

Mødet vil foregå på både dansk og engelsk, så alle kan være med. Der vil blive serveret lette forfriskninger, sodavand, vand og 
te/kaffe. 
 
PROGRAM:  
18.30: Der serveres lette forfriskninger – Sponsoreret af Conrad’s Deli. 
19.00: Velkomsttale af H.E. Jon Thorgaard, dansk ambassadør i Thailand. 
19.15: Michael Andersen, generalsekretær i Dansk-Thailandsk Handelskammer (DTCC). 
19.30: Michael Bach Petersen, generalsekretær i Danes Worldwide, ledsaget af Lisbeth Kjersgaard, juridisk rådgiver i  

Danes Worldwide. De vil give den nyeste opdatering om familiesammenføring, hvordan du får din udenlandske ægtefælle 
til Danmark, nyeste opdatering om pensionsbestemmelser for danskere, der bor uden for EU, bevarelse af dansk 
statsborgerskab mv. 

20.15:  Kort pause med forfriskninger  
20.30: Åben diskussion og spørgsmål 
21.30: Arrangementet afsluttes 
 
Arrangementet er gratis for alle deltagere, men vær opmærksom på, at der er begrænset plads. Et medlemskab af Danes Worldwide 
er ikke påkrævet. 

 
Tilmeld dig inden den 1. november 2022! 

Tilmeld dig på: https://www.danes.dk/global-danes-in-bangkok/ 
 

Book individuel rådgivning 
Danes Worldwide tilbyder alle at booke et individuelt møde med vores juridiske rådgiver Lisbeth Kjersgaard på Radisson Suites 
Bangkok Sukhumvit (23/2-3 Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Wattana, Bangkok, 10110) mellem 15.-18. 
november. Møderne vil vare en halv time, hvor du kan drøfte dine personlige spørgsmål.  
Mødet kan evt. afholdes online, når det passer dig. Møderne er gratis og kan bookes ved at sende en mail til lisbeth@danes.dk 
  
For yderligere information on arrangementet kontakt venligst: Danes Worldwide repræsentant i Thailand, Marianne Edelmann 
Krüger, bangkok@rep.danes.dk  
  
Vores sponsorer og vi glæder os til at byde dig velkommen! 
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