CHARITY
CHARITY MIDDAG
DINNER
INVITATION

TORSDAG D. 2. MAJ 2019 KL. 17:15
DEN FRANSKE AMBASSADE
Vær med til en uforglemmelig aften i selskab med Danish Justice Foundation
ved bestyrelsesformand Henrik Appel, med Frankrigs ambassadør til
Danmark Caroline Ferrari, som vært. Konferencier Reimer Bo Christensen
tager os sikkert igennem aftenen og med den særligt indbudte taler
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.
Aftenen omfatter en 4 retters menu med særligt udvalgte vine.
Indlæg af professor, dr. phil., PhD Vincent F. Hendricks, optræden af operasanger Andrea Pellegrini og pianist Alexander McKenzie samt optræden af
sanger og sangskriver Søren Huss.
Charityauktion ved Bruun Rasmussen Auktioner.
Pris pr. kuvert er 3.500.
Tilmeld dig denne unikke mulighed for at gøre en forskel for verdens mest
udsatte mennesker ved at sende en e-mail til bestyrelsesformand Henrik
Appel på info@danishjusticefoundation.org.
Du er endeligt tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelsesmail.
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CHARITY DINNER
MIDDAG
INVITATION

I lighed med tidligere år afholder Danish Justice
Foundation charitymiddag for at indsamle penge til at
hjælpe mennesker primært i Sydøstasien, der bliver
eller er blevet udsat for krænkelser af deres
menneskerettigheder.

PROGRAM
17.15 Ankomst
17.40 Velkomst og tre korte oplæg

• Danish Justice Foundation, v.
bestyrelsesformand Henrik Appel, byder velkommen

Vi arbejder målrettet på at forbedre forholdene i de
egne af verden, hvor der i øjeblikket sker krænkelser
af befolkningens retssikkerhed.
Vi vil aktivt være med til at fremme den demokratiske
styreform og yde den nødvendige hjælp i kampen for
at alle opnår lige ret for loven. Dette opnås fortrinsvis
gennem rejsning af økonomiske midler i Danmark, der
doneres til særligt udvalgte samarbejdspartnere, som
aktivt støtter de krænkede.

• Oplæg v. Frankrigs ambassadør til Danmark
Caroline Ferrari
• Oplæg v. advokat og næstformand Michael Møller Nielsen
• Oplæg v. professor, dr. phil., PhD
Vincent F. Hendricks

18.30 Middag

• 4-retters menu med vine
• Tale af uddannelses- og
Forskningsminister Tommy Ahlers
• Optræden af Andrea Pellegrini og Alexander
McKenzie samt sanger og sangskriver Søren Huss

21.00 Auktion

• Bruun Rasmussen er vært for aftenens
velgørenhedsauktionen

21.45 Kaffe
Af sikkerhedsmæssige årsager bedes gæster
medbringe ID med billede. Det er en god idé at komme
i god tid.
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