
Hele verdens sundhed

Nyt fra IMCC januar 2019

Din Landsbestyrelse
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Det er ikke kun året der blev ændret d. 1. januar; det gjorde hele IMCCs bestyrelse også!

8 nye ansigter blev på Generalforsamlingen i 2018 valgt til at lede og drive

organisationen det næste år – og hvilket år vi går i møde! På hjemmesiden kan i �nde en

beskrivelse af, hvad hver af de 8 medlemmer arbejder med samt datoer for

bestyrelsesmøderne det næste semester. Her �nder du også referater fra alle

bestyrelsesmøderne og bestyrelsens forretningsorden (hvor du i detaljer kan læse,

hvordan de har valgt at konstituere sig). Check det ud her. Husk, at du altid er

velkommen til at kontakte bestyrelses på bestyrelse@imcc.dk
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Stillingsopslag: International Rådgiver

 

Vi leder efter en ny medarbejder, som kan assistere de Grønne Grupper med deres

udviklingsprojekter. En super spændende stilling med masser af muligheder. Er det lige

dig eller kender du nogen, der kunne være interesseret, så check stillingsopslaget ud og

søg inden lørdag den 16. februar kl. 12.00. DEL GERNE OPSLAGET. Læs meget mere her.

Afskedsreception
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IMCC må desværre sige farvel til vores organisationskonsulent, Nina Madsen, som 1.

marts starter nyt job hos DUF. Vi vil gerne takke Nina for en forrygende indsats for IMCC

og inviterer til afskedsreception på Sekretariatet i København fredag d. 22. februar kl.

14. Kom glad og sig farvel, tak og skål til Nina.

 

Nyt kald til Internationale poster

Grundet frafald er der nu en ledig plads til posten som koordinator for Internationalt

Udvalg. Der er netop nu mulighed for at søge denne post samt posten som IFMSA-

ansvarlig i Øst/Vest. Læs mere om posterne her. Og send en ansøgning til

bestyrelse@imcc.dk inden 3. februar kl. 23.59. Vi glæder os til at læse din ansøgning. Se

mere her.
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Beretninger fra Etiopien

SHEBA projektet i Etiopien har eksisteret

i 2 år. Projektet arbejder for at fremme

seksuel og reproduktiv sundhed samt

kønslighed i de etiopiske high schools.

Arbejdet foregår ved at uddannede

youth models, som er

medicinstuderende fra Etiopien, der

underviser eleverne gennem målrettede

workshops.  Projektet har indtil videre

fået utrolig meget opbakning og

opmærksom både hos lokale politikere,

den danske Ambassadør i Etiopien samt

på internationale konferencer. Læs

beretninger fra Etiopien her.

 

Kontingent 2019

Det er tid at betale kontingent til IMCC

for 2019. Det koster stadig kun 95 kr. for

et helt års medlemskab. Der er udsendt

mail til dem, der endnu ikke har tilmeldt

sig betalingsservice med opfordring til

enten at gøre dette eller betale sit

kontingent ved at gå ind på sin

medlemspro�l. Hvis du ikke allerede har

gjort, så skynd dig at gøre det nu.

 

Trænergruppen
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IMCC’s seje trænere er på banen og tilbyder en række forskellige typer af temaer. Du

kan læse meget mere om Trænergruppen, som ledes af Laura Nørager Jacobsen, her.

Der er udviklet et Kursuskatalog 2019, som man kan �nde her.

 

Klinikophold til sommer
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Vil du på klinik i udlandet til sommer? Vi har bl.a. pladser til Grækenland, Malta, Rwanda

og Taiwan! Nye venner, nye kulturer og nye, kliniske færdigheder venter på DIG! Hvis du

vil have en plads til sommer, skal du senest søge d. 10. februar. Gå ind og søg nu her.

 

IFMSA delegation marts 2019
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Hvert år i marts mødes over 1000 studerende til IFMSAs generalforsamling. Dette år

bliver generalforsamlingen afholdt i Slovenien og Danmark deltager med en delegation

på 13 danske studerende - 10 IMCC’ere og 3 repræsentanter fra FADL. I kan følge

delegationens forberedelser samt turen til Slovenien på både Facebook og Instagram. Vi

glæder os til at komme hjem og give vores viden videre til resten af IMCC: Læs mere om

delegationen her.

Dissektionsturen 2019
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“IMCC’s hovedaktiv er og har altid været dissektionen” (Ugeskrift for Læger, 1960). IMCC

har arrangeret dissektionsture for medicinstuderende lige fra organisationens

begyndelse. Dissektionsturen er således et af IMCC’s ældste initiativer, og har overlevet

skiftende lederskab. I starten gik turene især til England, Frankrig og Østrig, men siden

er Tjekkiet blevet den foretrukne destination. Læs om Dissektionsturen 2018 og læs

hvordan du kan være med til at arrangere turen i 2019 her.

Trivsel og samvær
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DUF’s netværksgrupper for trivsel og samvær inviterer til workshopsaftener i

København, Odense og Aarhus i løbet af februar og marts. Målgruppen for workshopsne

er ansatte, ledere og frivillige både nationalt og lokalt, der har interesse i emnerne og

gerne vil have viden og konkrete metoder til, hvordan I kan tage dialogen om de lette og

tunge ting. Det foregår:

Den 7. februar i Aarhus – læs mere her. 

Den 20. februar i København – læs mere her.

Den 13. marts i Odense – læs mere her.
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Udover IMCC’s egne kurser, har vore medlemmer mulighed for at deltage i en række

uddannelsestilbud fra bl.a. DUF, CISU, Globalt Fokus og Center for Frivilligt Socialt

Arbejde. Læs mere om mulighederne her.

Faglig Fredagsbar

Fredag d. 11. januar stod verdensmålenes tegn da Københavns Grønne grupper og

Københavns Lokalbestyrelse inviterede studerende indenfor til Faglig Fredagsbar.

Aftenen startede med en introduktion til den nye lands- og lokalbestyrelse hvorefter

der kørte to parallelle workshops man som deltager kunne melde sig på. Den første var

specielt et tilbud til nye grønne medlemmer, da IMCC’s trænergruppe afholdt en Do-No-

Harm workshop. Do-No-Harm er en workshop omkring bæredygtigudviklingsarbejde,
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som alle nye grønne medlemmer ifølge vores udviklingspolitiske rammedokument skal

igennem.

Den anden var en workshop afholdt af Nina Madsen fra sekretariatet omkring FN’s 17

verdensmål. Her analyserede deltagerne i fællesskab, hvilke verdensmål der i IMCC

arbejdes med og det blev tydeligt, at om end verdensmål 3 ”Sundhed og Trivsel” er det

verdensmål vi beskæftiger os mest med som organisation, bliver næsten alle de

resterende 14 mål brugt i større eller mindre grad i vores forskellige aktiviteter.

Efter de to workshops blev der serveret aftensmad og hygget. Faglig Fredagsbar er et

initiativ som Københavns Lokalbestyrelse vil køre videre med de kommende år. Hver

måned vil der være et nyt tema, som kan samle nye som gamle IMCC’ere på tværs af

aktiviteterne til hygge. Følg IMCC Københavns Facebook side for opdateringer omkring

begivenhederne.

Redaktør af Nyhedsbrevet er Sekretariatsleder Mikael Bjerrum.

Send idéer til: mikael@imcc.dk

 

International Medical Cooperation Committee (IMCC) 

- Hele verdens sundhed

Du modtager denne mail, da du er medlem af IMCC.

Opdater indstillinger  |  Afmeld
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