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Stortalentet Johanthan Swensen (DK)

Støttekoncerten 2019
Programmet står på sanseligt cellospil i
verdensklasse, når Johanniterhjælpen
torsdag den 28. november kl. 19 i
Holmens Kirke afholder sin fjerde
velgørenhedskoncert for hjemløses
sundhed. Kom og oplev det unge danske
stjernefrø, Jonathan Swensen, der i en
alder af 23 år allerede har vundet et hav af
priser og senest været solist med Royal
Philharmonic Orchestra på Windsor Castle.
Jonathan spiller gratis til fordel for
“Morgencafé for hjemløses” opsøgende
sundhedsindsats for at behandle tuberkulose og smitsom leverbetændelse blandt
hjemløse i København. Overskuddet fra
støttekoncerten går ubeskåret til dette
vigtige og samfundsgavnlige stykke arbejde!
Vær med til at sprede det gode budskab!
I vil modtage en særskilt invitation snart.

Billetprisen er 130 kr. Billetter købes via billetto.dk/e/391205 eller i døren.

Vi anbefaler, at man benytter billetto.dk, hvor det også er muligt at foretage en
yderligere donation. Hvert et bidrag nytter! TAK.
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Hilsen fra formanden
Efteråret er over os. Vi afholder koncert
den 28. november til fordel for hjemløses
sundhed, og i den kolde tid er det særligt
vigtigt at række en hjælpende hånd!
Der er igen i år lagt op til en stor musikalsk
oplevelse og en hyggelig aften i Holmens
Kirke, og vi håber, at I vil deltage talstærkt!
Johanniterhjælpen er inde i en rigtig god
udvikling. Over de forgangne måneder har
vi indledt flere nye samarbejder, der skal
sætte os i stand til at hjælpe mere målrettet.
Her i brevet kan du speciﬁkt læse om
samarbejdet og erfaringsudvekslingen i
den internationale paraplyorganisation for
johanniterhjælpeforeninger, samt om
arbejdet med førstehjælp til folkeskoler.
Det er bestyrelsens ambition, at vi skal
blive ﬂere medlemmer, så vi kan hjælpe
tilsvarende mere.
Ethvert bidrag og ethvert kontingent fra
medlemmerne er påskønnet. Tak. Vi drives
af frivillige kræfter, og vi kan altid bruge en
hjælpende hånd, en donation eller et godt
forslag til et nyt støttemedlem. Har du
spørgsmål, kommentarer eller forslag, er
du meget velkommen til at kontakte os på:
frederik.siemssen@johanniter.dk

FS

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet, du sidder med, har til
hensigt at forbedre kommunikationen
mellem foreningen og medlemmerne.
Vi vil gerne sikre, at der orienteres om de
mange interessante ting, der aktuelt er
under udvikling, og som vi venter os meget
af. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme
ﬁre gange om året, samt når der måtte
være ekstraordinært behov.
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Husk kontingent for 2019
og 2018
Det er blevet tid at betale kontingent for
2019, hvis man ikke allerede har overført.
Beløbet er beskedne 100 kr.
I den forbindelse skal vi gøre opmærksom
på, at der ved en fejl ikke blev udsendt
opkrævning af kontingent til alle i 2018.
Hvis man ikke har betalt for 2018, vil vi
derfor bede om betaling for begge år, i alt
200 kr. Beløbet bedes overført til
Johanniterhjælpens konto i Danske Bank
senest 15. november: Reg.nr.: 9570
Kontonummer: 11547494.
Man er naturligvis også velkommen til ved
samme lejlighed at foretage en donation til
foreningens arbejde.
KASSEREREN

Generalforsamling 2019 og
regnskab for 2018
Johanniterhjælpens ordinære
generalforsamling afholdtes 23. marts
2019 i København.
På generalforsamlingen nyvalgtes
cand.jur., LL.M, Emilie Marley Siemssen
til bestyrelsen.
Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Steen
Zangenberg genvalgtes som revisorer.
Regnskabet for 2018 udviste et resultat
på 23.497 kr., mens foreningens aktiver
ved årets udgang udgjorde 81.499 kr.
Det fulde referat af
generalforsamlingen, samt det
reviderede regnskab for 2018, kan
rekvireres ved henvendelse til
formanden.
PKK
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undervisningen fra, når der skal prioriteres.
Skolerne mangler midler og instruktører.

På et møde i Zürich i maj måned blev
Johanniterhjælpen formelt optaget som
medlem af den internationale
sammenslutning af johanniterhjælpeorganisationer, Johanniter International,
i daglig tale JOIN (se: www.johanniter.org).
JOIN er et forum, hvor vi sammen med 15
af vores søsterorganisationer kan udveksle
erfaringer, lægge strategi og udtænke
fælles projekter og nye samarbejder mod
vores fælles mål: at hjælpe syge og svage.
Fra sit hovedsæde i Bruxelles koordinerer
JOIN samarbejderme, der også indebærer
udveksling af unge frivillige mellem de
forskellige lande.
Johanniterhjælpen er JOIN’s yngste
medlem, og fra dansk side deltager vi aktivt
i møder og arbejdsgrupper for at lære af de
erfaringer, som vore kolleger har gjort sig.
Der er god viden at hente såvel fra de
store, landsdækkende organisationer i
England, Tyskland og Østrig, som fra de
mindre organisationer, der ligner vores, i
f.eks. Sverige og Finland.
Vi er blevet meget positivt modtaget, og
der har været tilsagn fra alle sider om at
hjælpe Johanniterhjælpen godt på vej med
råd og vejledning i den opbygningsfase, vi
beﬁnder os i.
Det vil I høre mere om i fremtiden.
FS

Projekt ”SkoleFørstehjælp”
Johanniterhjælpen ser et potentiale i at
tilbyde førstehjælpsundervisning til danske
folkeskoler. Der et stort, udækket behov.
Undervisningen er lovpligtig, men alligevel
viser det sig, at op imod 500 skoler vælger

Der er endnu et stykke vej, før projektet er
en realitet, men Johanniterhjælpen
arbejder på at blive i stand til at hjælpe
skolerne til at overholde lovkravet
omkostningsfrit. Meningen er, at eleverne
aktiveres i en nyttig, personligt opbyggende
gerning, der styrker selvtilliden, og de
tilføres en viden, der kan betyde forskellen
mellem liv og død. Samfundet får ﬂere
førstehjælpere, og det er planen (efter tysk
model) at rekruttere fremtidige frivillige til
førstehjælpsprojektet blandt eleverne.
Vi arbejder på at kunne iværksætte to egne
pilotprojekter på to danske skoler i 2020.
Indsatsen ﬁnder sted i nært samarbejde
med vores tyske kolleger syd for grænsen,
der har 60 års erfaring på området. Vi er
også medansøger om EU-midler til et
fælleseuropæisk førstehjælpsprojekt i regi
af JOIN, og Johanniterhjælpen har tillige
fået en dansksproget førstehjælpsmanual.
Vi søger efter unge mennesker, der har lyst
til at være frivillige og, som vil være med til
at opbygge indsatsen. Interesserede er
meget velkomne til at henvende sig!
MZ, FS

Ekstraordinær
generalforsamling
Bestyrelsen for Johanniterhjælpen har på
baggrund af drøftelser på den ordinære
generalforsamling besluttet at indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling i
foreningen m.h.p. justering af vedtægterne.
Denne vil blive afholdt 11. januar 2020, kl.
12.00.
Nærmere oplysninger vil tilgå medlemmerne.
BESTYRELSEN
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Kalender
31. oktober 2019, kl. 19.00:
28. november 2019, kl. 19.00:
11. januar 2020, kl. 12.00:

21. marts 2020, kl. 12.00:

2. maj 2020, kl. 12.00:
Ultimo juni 2020:
27. august 2020, kl. 18.00:

Bestyrelsesmøde, København.
Støttekoncert, Holmens Kirke.
Ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsrevision)
(nærmere oplysninger udsendes til medlemmerne)
med efterfølgende bestyrelsesmøde, København.
Ordinær generalforsamling (nærmere oplysninger
udsendes til medlemmerne) og efterfølgende
konstituerende bestyrelsesmøde, København.
Bestyrelsesmøde, København.
Støttekoncert, København.
Bestyrelsesmøde, København.
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