
 

REDDER SKABER VÆRDI 

Redder Kommunikation er et 
enkeltmandsfirma etableret i 2019 af Gitte 
Redder. 
 
Jeg arbejder ii krydsfeltet mellem presse, 
kommunikation og politik.  
 
Jeg har mere end 30 års erfaring som 
journalist, redaktør, 
kommunikationsrådgiver, forfatter og 
ordstyrer.  
 
Min journalistiske faglighed samt store 
viden om politik, det danske arbejdsmarked 
og EU skaber værdi for din virksomhed og 
organisation.  
 

 
 
’ 

FÆRDIGHEDER 

Presse. Kampagne. Analyse. Sociale Medier. 
Medietræning. Intern og ekstern 
kommunikation. Projektleder. Ordstyrer. 
Netværker. Holdspiller. Forfatter. 

GITTE REDDER. JOURNALIST, 
FORFATTER, ORDSTYRER, DEBATTØR OG 
FAGLIG-POLITISK ANALYTIKER. 

ERFARING FRA AVISER, MAGASINER, 
CHRISTIANSBORG OG KONGEHUS 

 
Journalist på Ugebrevet A4 og A4 Medier fra 2002 – 2019. Skrev 
artikler, interviews og analyser om dansk politik, fagbevægelse, 
arbejdsmarked, erhvervsliv, globalisering, uddannelse og EU. Har 
været med til at udvikle konceptet og opbygge Ugebrevet. Tovholder 
på meningsmålinger og kontakt til analyseinstitutter. Skriver også 
longreads og store portrætinterviews af magtens mænd og kvinder.  
 
Politisk reporter på De Tre Stiftstidender og Jyske Vestkystens 
Christiansborg-redaktion 1999 – 2002.  
 
Redaktør af LO-Magasinet oktober 1999. Ansvarlig for den 
redaktionelle linje og budget.  
 
Jyllands Posten - politisk reporter på JP København maj 1998.  
 
Socialdemokratiets Nyheds Tjeneste på Christiansborg 1990 – 1998.  
Bl.a. redaktør af partiets medlemsblad i fire år, hvor jeg ledede 
redaktionen og havde snor i bladproduktion fra start til slut. Ansvarlig 
for EU-kampagner og presserådgiver, taleskriver og ghostwriter for 
blandt andre statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Svend Auken, Ritt 
Bjerregaard, Mogens Lykketoft, Frank Jensen, Helle Thorning-Schmidt 
m.fl. 
 
Kristeligt Dagblad 1986 – 1990. Bl.a. kulturredaktør i seks måneder og 
journalist på kulturredaktionen, udlandsredaktionen og 
indlandsredaktionen. Med til at stifte u-landstillægget ’Danmark og 
Den tredje Verden’. 



ØVRIGE FAGLIGE KOMPETENCER  

 
Ordstyrer og moderator på utallige konferencer og debatter. Bl.a. 
debatter i aktuelle sammenhænge – om velfærdssamfundets 
udvikling, kapitalfonde, skat, beskæftigelsespolitik, dagpengereform, 
kommunalvalg, EU, sundhed.  
Mødeleder på 3F-kursusrække om Ulighed i Sundhed. 
 
Tilrettelægger og ordstyrer på adskillige debatarrangementer på 
Folkemødet Bornholm i 2011 – 2019  for LO (FH) og Ugebrevet A4.  
Blandt andet arrangementer med Kristian Thulesen Dahl, Mette 
Frederiksen, Ellen Trane Nørby, Bjarne Corydon, Henrik Sass Larsen, 
Troels Lund Poulsen, Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey og mange 
flere. 
 
Interviewer i forbindelse med ’Skills Show’ om erhvervsuddannelserne 
på Rådhuspladsen, august 2009 og 2011. 
 
Oplægsholder i forskellige sammenhænge – blandt andet om 
tillidsrepræsentantens rolle, den danske model etc.   
 
Kursusleder og tilrettelægger af kursus ’Den amerikanske folkesjæl’, 
hvor 16 danske journalister op til præsidentvalget i 2012 besøgte USA 
og mødte politikere, forskere samt var på virksomhedsbesøg. Den 
Journalistiske Efteruddannelse september 2012.  

FORFATTERSKAB  

Biografien »Mary - Kronprinsesse af Danmark«, Forlaget Høst & Søn 
2004, revideret og genudgivet 2005 og 2006. Oversat til engelsk og 
udkommet på det australske forlag Allen & Unwin. Sammen med 
Karin Palshøj. 
 
Biografien »Frederik - Kronprins af Danmark«, Forlaget Høst & Søn 
2008. Udover samtaler med kronprinsen er bogen skrevet på 
baggrund af interviews med blandt andre kronprinsesse Mary, prins 
Joachim, Poul Nyrup Rasmussen, Uffe Ellemann-Jensen og mange 
flere. Sammen med Karin Palshøj. 
 
Bidragyder til debatbogen i Landbrugets Oplysnings- og 
Kursusvirksomhed med kapitlet »At overleve som landmand i 



Danmark - produktion og eksport«. 1997, samt forfatter til 
dokumentationshæfte »Eritrea i krigens skygge« for Folkekirkens 
Nødhjælp 1996. 

DIVERSE 

Formand for Kristian Dahls Mindelegat (også kaldet Den Lille 
Cavlingpris) i Journalistforbundet i 2016 og 2017. 
 
Censor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på 
journalistbachelor og fleksibel diplomuddannelser siden 2010.  
 
Medstifter af og medlem af bestyrelsen for en dansk 
solidaritetsforening, Wakasa.dk, der yder mikrokreditlån og bygger et 
medborgerhus til fattige kvinder i Katanini, Tanzania.  
 
Medlem af Folketingets Presseloge 1990 – 2019. 
 
Medlem af Foreningen af Arbejdsmarkedsjournalister samt 
Nairobiklubben. 
 

UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE, 
BL.A. 

 
New York – nye medier og metoder. Digital produktudvikling på nye 
platforme, social journalism og nye formater og fortælleformer. 
Kursus fra DMJX, marts 2017. 
 
Sociale medier i strategi og kommunikation. Modul på 
diplomuddannelse på DMJX, november 2015 – februar 2016. 
 
Digitale medier i storbyens rum. Kursus om netmediernes fremgang i 
Norge. Oslo. Maj 2012.  
 
Computerstøttet journalistik – Kursus om IT og journalistik i 
København og Phoenix, Arizona, marts 2010.  
 
Sådan fungerer kommunerne – Journalistisk efteruddannelse om 
kommunalvalg 2009.    
 



Narrative Journalism – Nieman Conference at Harvard University. Dec. 
2004. 
 
Fjenden iblandt os« – Efteruddannelse i Århus, København og London 
om det ny trusselsbillede fem år efter 11. september. For at få større 
kendskab til og forståelse af islam, årsager til terrorisme etc. 2006. 
 
»Køn og Globalisering« – Et netværk i fagbevægelsen gennemførte 
fagbevægelsens interne uddannelser januar – juni 2008. Om 
udflytning af danske arbejdspladser, globalisering og 
velfærdssystemer, de internationale arbejderrettigheder. 
 
Interne kurser om IT, sociale medier, teambuilding, værdiskabelse etc. 
i LO og Ugebrevet A4.  
 
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, Århus, juni 1986. Var i 18 
måneders praktik på Kristeligt Dagblad og Folkekirkens Nødhjælp, 
hvor jeg blandt andet rejste til Tanzania og Zimbabwe. 
 
HF-eksamen fra Skanderborg Gymnasium juni 1981.   
 
Exchange-student 1978 – 79 i Illinois, USA.  
 
Realeksamen fra Parkvejens Skole, Odder, 1979. 

PRIVAT  

Født 20. september 1961 
Gift med journalist og kommunikationsrådgiver Niels Nørgaard.  
Mor til fire voksne sønner. 
Med i bogklub – et netværk af litteraturglade kvinder. 
 

 


