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Årsregnskab for 2019 og budget for 2020 
Ifølge vedtægterne skulle årsregnskabet for 2019 og det af bestyrelsen vedtagne budget for 2020 
have været præsenteret for medlemmerne i marts ved generalforsamlingen. Da denne hele tiden 
udskydes, har vi valgt at vedlægge dem her.  
Om regnskabet for 2019 kan man sige, at vi ligger mageligt, eftersom der var rigelig kapital at tære 
på. Der er et underskud på kr. 21.481, hvilket primært skyldes medlemskabet af JOIN (se nedenfor), 
med tilknyttede omkostninger. Formålet med medlemskabet var at lære af vore søsterorgani-
sationer, således at vi ikke skulle ’genopfinde hjulet’.  
Om budgettet for 2020 kan siges, at vi bestræber os på at efterleve en af vore nye målsætninger (se 
’Nye retningslinjer’ nedenfor), nemlig, at mindst 80 % af vore udgifter går til velgørende formål; i år 
bliver det formentlig 90 %. Med denne restriktion in mente har vi besluttet at halvere egenkapitalen, 
således at pengene bliver delt ud, i stedet for at stå på vores konto. Det medfører et underskud på 
30.700 kr., som for 90% vedkommende skyldes uddeling til velgørende formål.  
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Nye retningslinjer  
Ved bestyrelsesmøde i maj, senere bekræftet i juli, blev en række retningslinjer, de såkaldte 
’håndslag’, vedtaget.  
Bl.a. skal alle tiltag foreslås bestyrelsen, før der handles. Det gælder også tiltag fra formand og 
kasserer i relation til bank og myndigheder. Nyhedsbrev skal udsendes mindst to gange årligt, 
således at også medlemmerne holdes orienteret. 
På spørgsmålet ”Hvis jeg giver Jer 100 kr., hvor mange giver i videre til de syge?”, skal vi kunne svare: 
”Mindst 80 kr.” Donorer skal prompte takkes. Det blev også vedtaget at budgettet skal være klar 
den 31. december året før, mens årsregnskabet skal være klar inden 1. marts året efter.   

hh 
 
 

P R O J E K T E R : 
 

1. Hugs & Food 
Hidtil har det mestendels været Morgencaféen for Hjemløse i det ydre Nørrebro, som har modtaget 
vores støtte (se nedenfor). Imidlertid har der i bestyrelsen været et ønske om at undersøge andre 
egnede initiativer, hvor vi i nærområdet kan gøre en mærkbar forskel med de midler, vi har. I den 
forbindelse besøgte Emilie Siemssen og Niels Arne Dam ’Hugs & Food’, som er et værested for byens 
hjemløse beliggende i Turesensgade 21 i hjertet af København. Hugs & Food er en del af Vor Frue 

Kirkes diakonale indsats, se mere her: https://www.domkirken.dk/page/31631/hugs-food   

Målgruppen er udsatte hjemløse med psykiske lidelser, misbrug, dårlig fysisk tilstand og manglende 
netværk. Det sociale tilbud består af et gratis måltid sund, nærende mad og professionel hjælp fra 
socialrådgivere til diverse problemstillinger. Der er ca. 50 måltider til rådighed om dagen. 
Vi blev gæstfrit modtaget af daglig leder Justine Mitchell, som viste os rundt i værestedet. Justine 
forklarede, at engagementet fra domprovstiets kirker er det bærende for Hugs & Food, og at ca. 
halvdelen af værestedets årsbudget således dækkes af bidrag fra kirkerne i indre by i København. 
Hertil kommer bidrag fra en række fonde. 
Justine fortalte videre, at Hugs & Food-initiativet lægger særligt vægt på, at de hjemløse behandles 
med respekt og med værdighed. Som eksempel nævnte hun, at de hjemløse har mulighed for at 
tage et bad og at få deres tøj vasket i en enkelt vask, således at deres tøj ikke blandes med andres. 
Dette betyder meget for de hjemløse, og de har mulighed for at låne et sæt tøj, indtil de kan hente 
deres rene tøj dagen efter. 
Hvordan kan vi så gøre en forskel i værestedets indsats for de hjemløse, som frekventerer Hugs & 
Food? Justine nævnte, at de kunne bruge en industrivaskemaskine og en tørretumbler til vask af de 
hjemløses tøj samt bidrag til den gode kaffe, de serverer hver dag.  
Johanniterhjælpen har valgt som et første bidrag at donere 2.600 kr., der dækker forbruget af kaffe 
fra september og året ud, og Frederik Siemssen har faciliteret en dialog med ASKO om donation af 
vaskemaskine og tørretumbler, som vi håber at kunne lande efter sommeren. 
Vi ser frem til et fortsat samarbejde med Hugs & Food om at skabe gode rammer for indsatsen for 
Københavns hjemløse. 

nad 
 
 
 
 
 

https://www.domkirken.dk/page/31631/hugs-food
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Holmens Kirke (Wikipedia) 

 

2. Vinterkoncert  
Den vellykkede koncert i Holmens Kirke i november 2019 gav kr. 21.561. Pengene blev i april 2020 
overført til den aftalte modtager, ’Morgencaféen Giv din Hånd’. Morgencaféen åbner kl. 6 om 
morgenen, også om vinteren. Her kommer bl.a. hjemløse fra det Ydre Nørrebro, som har overnattet 
udenfor under aviser, for at modtage mad og drikke, umiddelbar lægehjælp og henvisninger, og 
også juridisk assistance. Se mere på:  www.morgencafeen.dk  
Dette års koncert er allerede arrangeret af Jacob von Gehren og Mogens Boel Lindhardt Hansen. 
Jacob oplyser at koncerten afholdes i Holmens Kirke torsdag den 19. november kl. 19:00 – sæt kryds 
allerede nu! Nærmere om koncerten følger senere. 

hh 
 

3. Johanniterhjælpen støtter projekt i Namibia 
Johanniterhjælpens bestyrelse har besluttet sammen med Johanniterordenens danske underkom-
manderi på 50:50-basis at støtte et johanniterprojekt i et mindre velstående land, hvor selv et 
beskedent beløb vil gøre en væsentlig forskel. 
Som det ses i budgettet, har vi afsat 20.000 kr. til Johanniter Hilfswerk i Namibia, der med få 
medlemmer driver en række vaccinestationer, plejecentre og børneinstitutioner.  Pengene, der 
overføres i juli, gives til Johanniter Hilfswerk’s plejecenter i Omaruru – utvivlsomt en rejseambition 
hos mange medlemmer - hvor trængende lokale, navnlig ældre, kan få bolig og mad.  Hjælpen skal 
bl.a. gå til renovering af centerets køkkenforhold, herunder køkkenudstyr, udluftning, afskærmning, 
samt en PC. 
Bestyrelsen i Johanniterhjælpen har overvejet dette projekt siden 2016. Måske bliver det 
begyndelsen på en ny trend, idet vi med relativt få midler kan støtte konkrete projekter i 
udviklingslande. Det vigtigste i sådanne projekter er, at bistanden ikke undervejs bliver slugt af et 
stort, organisatorisk apparat, at pengene anvendes som aftalt, og at de gør gavn. Med johanniterne 
i Omaruru føler vi os sikre i så henseende. 
Se facebook-siden her: 

https://www.facebook.com/Johanniter-Hilfswerk-Omaruru-975184852562150/ 

http://www.morgencafeen.dk/
https://www.facebook.com/Johanniter-Hilfswerk-Omaruru-975184852562150/
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                  Medarbejderne ved Johanniter Hilfswerks plejecenter i Omaruru (Facebook). 

pkk 
 

 

4. Elevredderprojektet  

Markedet for førstehjælp i Danmark er reguleret af en række store spillere, der alle er organiseret 
under Dansk Førstehjælpsråd. Dansk Førstehjælpsråd opstiller en række anbefalinger og krav til 
instruktører, og det er ganske dyrt og tidskrævende at blive certificeret. Hvis Johanniterhjælpen skal 
efterleve de vejledende danske regler, vil det derfor ikke være muligt at have frivillige 
førstehjælpsinstruktører i Danmark, da Johanniterhjælpen ikke har kapaciteten og midlerne til dette 
pt. 

ems 

 

JOIN 

JOIN står for ’Johanniter International’, den internationale paraplyorganisation for de fire 
anerkendte Johanniterordeners* mange, forskellige hjælpeorganisationer. Bestyrelsen har 
besluttet i 2020-2022 at benytte sig af et tilbud, som JOIN har til små, relativt nystartede hjælpe-
organisationer, som vores, nemlig ’Associeret Medlemskab’, idet det er gratis. 

hh 
 
 

* De fire anerkendte johanniterordener er: 

- Johanniterordenen, som er den protestantiske brandenborgafdeling af verdens ældste orden, stiftet 1113 

- Den kgl. britiske ‘Order of Saint John’, stiftet 1888 

- Den kgl. svenske ’Johanniterorden i Sverige’, stiftet 1946 

- Den kgl. nederlandske ’Johanniterorde in Nederland’, stiftet 1946 
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Nye bestyrelsesposter 
Der er i løbet af første halvår af 2020 kommet nye ansigter i bestyrelsen. Henrik Holstein var allerede 
i bestyrelsen, men er ny formand. Her er en kort introduktion til hver af dem:  
 
Ny formand fra 2. maj 2020: Henrik Holstein, 65 år, er retsridder i 
Johanniterordenen, forfatter, guide og foredragsholder om historiske 
emner. Tidligere politisk rådgiver, eksportchef og adm. direktør. Han var 
medstifter af Johanniterhjælpen i 2012 og har siddet i bestyrelsen, bl.a. 
som næstformand.                                                                                       ---> 
 

 
Ny kasserer: Henrik von Scholten, 70 år, 
blev i januar indsuppleret i bestyrelsen og 
har overtaget kassererposten.  Henrik er 
arkitekt, byggeøkonom og byggetekniker, 
og har i mange år været selvstændig 
rådgiver og entreprenør. Henrik har været 
aktiv i Rotary i mere end 20 år. 
<--- 

 
 
Ny sekretær: Frederik Ahlefeldt-Laurvig, 

63 år, cand.merc. og oberstløjtnant (res.), er æresridder i 
Johanniterordenen og medlem af dennes danske ordensledelse.  
Han var foreningens revisor, men blev i maj indsuppleret i 
bestyrelsen og har overtaget posten som sekretær.  Frederik, der har 
beklædt direktør- og bestyrelsesposter i større virksomheder, sidder 
i ledelsen for Livsværk-Fonden og driver skov- og landbrug.                                                                                   
---> 
 

 
Nyt bestyrelsesmedlem: Thomas James 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, 66 år, er 
æresridder i Johanniterordenen og medlem af dennes danske 
ordensledelse.  Han er reserveofficer og mangeårig rådgiver ved den 
britiske ambassade. Som medstifter af Johanniterhjælpen har han været 
tilknyttet foreningens bestyrelse som ansvarlig for førstehjælpsprojektet 
med krigsveteraner.  Han blev i juni indsuppleret i bestyrelsen.  Besidder 
af hovedgården Nielstrup på Fyn. 
<---                                                                                                                     

 pkk 
 

 
I bestyrelsen sidder forsat de gammelkendte ansigter, næstformanden, konsul, advokat, retsridder 
Jacob von Gehren; underdirektør, æresridder Niels Arne Dam; adm. direktør Mogens Boel Lindhardt 
Hansen; Lead Legal & Space Regulatory Counsel, Launch Director, advokat Emilie Marley Siemssen; 
og professor, retsridder Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant). 

hh 
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Kalender 
Vi håber på, at vi kan afholde generalforsamling i september, hvor sommerferie og corona-effekter 

forventelig er forbi. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 30 dage forud. 

hh 
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