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Forord: Tak for Jeres tålmodighed 

Bortset fra en forsinket, men velment tak til donorer i begyndelsen af maj, har I ikke hørt fra os 

siden mange af os mødtes til støttekoncerten i november sidste år. Det betyder ikke at vi har hvilet 

på laurbærrene. Derimod har vi undergået en tidskrævende forandring affødt af naturlige 

meningsbrydninger, som har bidraget til fornyelse.  Herom nærmere i næste nyhedsbrev, som ikke 

vil lade vente slet så længe på sig! 

 

Støttekoncerten den 28. november sidste år 
 

MEGET BERØRENDE OPLEVELSE 

For dem, som ikke nåede at opleve koncerten, kan det oplyses at koncerten var rigtigt vellykket. 

Det skyldes naturligvis primært kunstnerne, som var cellisten Jonathan Algot Swensen, 

akkompagneret af pianisten Filip Strauch. De havde valgt at spille værker af Beethoven, Kodály og 

Sjostakovitj, og det gjorde de med en sådan intensitet og styrke, at man sad dybt berørt tilbage. 

Det var nu heller ikke hvem som helst, der musicerede for os: 
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ET AF TIDENS STØRSTE INSTRUMENTAL-TALENTER 

Jonathan Algot Swensen, som stammer fra Gentofte, begyndte at spille cello som 7-årig. Jonathan 

har stået på scenen i en lang række kammermusiksammenhænge. Han har blandt andet modtaget 

Léonie Sonning Talent Prisen 2017, Den Danske Strygerkonkurrence 2016, P2 Talent Prisen in 2016, 

Øresunds Solist 2015 og han fik en andenplads i DRs ’Spil for livet’-konkurrence i 2011.  

”Jonathan er et af tidens største instrumental-talenter, der kan få celloen til at synge som få. 

Udover et – for sin alder – uhørt højt teknisk niveau og en stor original musikalitet, har han en 

umiddelbar smittende fremtoning, når han giver sig hen til musikken og tryllebinder sit publikum.” 

Senest var den kun 23-årige Jonathan solist hos Royal Philharmonic Orchestra på Windsor Castle. 

                                 
           Jonathan Algot Swensen 

 

BLANDT DE MEST TALENTFULDE SLOVAKISKE PIANISTER I SIN GENERATION 

- sådan har man beskrevet Filip Strauch, den unge pianist, som akkompagnerede Jonathan Algot 

Swensen. Allerede i skole- og studietiden vandt han mangfoldige priser og medaljer og fik nogle af 

tidens bedste lærere. Efter sin eksamen fra Bratislvas Universitet kom han ind på Det kongelige 

Musikakademis ’Advanced Post-Graduate Programme’ i soloistklassen. Under studiet her fik han et 

legat til det særlige træningskursus på Rimskij-Korsakovkonservatoriet i Sankt Petersborg. I 2014 

vandt han førstepræmien i Musikakademiets klaverkonkurrence. Han spillede også Beethovens 4. 

klaverkoncert med Copenhagen Phil / Sjællands Symfoniorkester. Siden 2017 har Filip Strauch 

undervist på Musikakademiet. 

Filip Strauch   
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TAK 

Først og fremmest tak til Jonathan Algot Swensen og Filip Strauch, som begge tilmed optrådte 

gratis.  

Men også tak til alle Jer, som deltog og nød koncerten. Jeres betalinger er gået ubeskåret videre til 

Giv En Hånd – Morgencafé for hjemløse (vi vender tilbage med en artikel om denne institution).  

Endelig vil vi gerne takke dem, der gav donationer. Som nævnt direkte til Jer for nyligt, udgør Jeres 

bidrag en meget stor del af den samlede bistand. 

--hh 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 11. januar 
 

VÆKST OG ANSVARLIGHED 

Den 11. januar blev den ekstraordinære generalforsamling afholdt. Formålet var at vedtage nye 

vedtægter, som muliggør en markant vækst i medlemsantallet uden at foreningen mister sin 

forankring i Johanniterordenen. Så længe Johanniterordenen lægger navn til foreningen, vil den 

være sikker på, at foreningen drives ansvarligt. 

 

ENSTEMMIGHED 

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Dermed har Johanniterhjælpen mulighed for at sikre 

sig en bredere positionering i samfundet: Nu kan enhver melde sig ind som støttemedlem og 

bakke op om foreningens formål. Foreningens hidtidige medlemmer vil have status af aktive 

medlemmer, hvilket medfører stemmeret på generalforsamlingen, og alle støttemedlemmer, der 

yder en særlig indsats, har mulighed for at opnå denne status. Alle medlemmer kan komme til orde 

ved generalforsamlingen og blive hørt.  

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling og reviderede vedtægter kan findes på 

Johanniterhjælpens hjemmeside: http://johanniter.dk/johanniterhjaelpen/dokumenter/  

Det er password-beskyttet – password er: Sonnenburg 

 

--hh 

 

 

 

 

 

Situationsbillede fra koncerten 

(tak til Maibritt Zuschke) 

http://johanniter.dk/johanniterhjaelpen/dokumenter/
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JOIN-møde i København 
  

INTERNATIONALT MØDE I KØBENHAVN 

Den 12. og 13. marts var Johanniterhjælpen vært ved et mindre internationalt møde i København i 

regi af Johanniter International (i daglig tale JOIN). JOIN er en paraplyorganisation for 

johanniterhjælpsforeninger i Europa og fungerer som et samarbejdsforum, hvor man mødes, 

udveksler erfaringer og fremmer hinandens projekter. Der er ingen tvivl om nytten af dette 

samarbejde, men det har haft nogle omkostninger i form af medlemsgebyr og rejser, som vi på 

grund af vor liden størrelse gerne vil udskyde lidt. Det er der heldigvis råd for – herom i næste 

nyhedsbrev. 

 
 

 

Ændringer i bestyrelsen 
  

Efter generalforsamlingen den 11. januar blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvorved Henrik von 

Scholten blev indsuppleret i stedet for Casper Moltke, som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

Samtidig overtog Henrik von Scholten hvervet som kasserer efter Niels Arne Dam, som ønskede at 

afgive hvervet. 

I mellemtiden er der, som antydet i forordet, sket yderligere ændringer: Den 1. maj trådte Frederik 

Siemssen af som formand, og Maibritt Zuschke trådte ud af bestyrelsen; bestyrelsen konstituerede 

sig herefter med Henrik Holstein som formand. Frederik Ahlefeldt-Laurvig blev indsuppleret som 

bestyrelsesmedlem og har også påtaget sig hvervet som foreningens sekretær. Den 14. maj 

udtrådte Frederik Siemssen af bestyrelsen.  

Der skal afholdes endnu et bestyrelsesmøde eller to, hvorefter det forventes at kursen for 

fremtiden ligger fast. Læs herom i næste nyhedsbrev. 

--hh 

 

Kalender 
 

Vi afventer endnu hvilke muligheder der foreligger for at afholde generalforsamling.  

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Henrik Holstein (ansv.) 

Peter Kurrild-Klitgaard 

 

Bestyrelse: 

Henrik Holstein (formand) 

Jacob von Gehren (næstformand) 

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (sekretær) 

Henrik von Scholten (kasserer) 

Niels Arne Dam 

Mogens B. Lindhardt Hansen 

Emilie Marley Siemssen 

Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant) 

 

Kontakt: 
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