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Støttekoncert for Morgencafeen
Med virusudbrud og varierende myndighedsrestriktioner, var der en vis spænding op til dette års
støttekoncert.
På forhånd måtte vi annullere den reception, som vi plejer at holde i pausen, hvor
koncertgæsterne har mulighed for at træffe hinanden og vi måtte også erfare, at flere afstod fra at
deltage i koncerten på grund af smitterisiko.
Ikke desto mindre må vi konstatere, at årets koncert var en stor succes, hvor ikke mindre end 90
gæster vovede sig ind på bænkene i Holmens Kirke denne mørke novemberaften og fik en dejlig
oplevelse.

Ud over det store fremmøde, som medførte et pænt billetsalg, modtog foreningen også i dagene
før og efter et stort antal store donationer, som overgik alt, hvad vi havde turdet håbe på.
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Det samlede beløb blev 28.490 kr., hvilket er rekordhøjt i de fem år, vi har afholdt koncerter, og
for en så lille organisation, som vores, er det en betragtelig størrelse.
Vi tror at successen er resultatet af tre faktorer: Dels det fine kunstneriske niveau, som gæsterne
har oplevet gennem årene, dels en stor opbakning til vores og medlemmernes markedsføring, og
endelig en meget stor velvilje og sympati for Morgencaféens virksomhed, som donationerne
navnlig er udtryk for.
Siden den nye bestyrelse konstituerede sig
30. september, har alles øjne været rettet
mod koncerten, som den måske vigtigste
begivenhed i foreningens kalender. Nu kan vi
sende en stor tak til Jacob von Gehren for
arrangementet og koordineringen, stor tak til
ensemblet, som kom og optrådte for os, og
stor tak til alle, som deltog og bidrog.
Donationen overdrages her til Morgencaféen,
ved Michael Espensen af Ulrik af Rosenborg
på Johanniterhjælpens vegne.

En julehilsen fra Hugs & Food - værested for hjemløse
Vi har vi modtaget en kvitterende julehilsen fra den daglige leder af værestedet Hugs & Food
Justine Mitchell. Det er dejligt at høre, at Johanniterhjælpens støtte gør en forskel. Justine Mitchell
nævner også, at værestedet har inviteret 20 gadesovere, som for et par timer kan komme
indenfor og få en hyggelig juleaften. I sin hilsen til Johanniterhjælpen skriver Justine Mitchell:
”Som hjemløs må man ofte nøjes med og tage til takke med det man kan få. Der er i virkelighed
ikke mange valg. Nødvendigvis heller ikke hvad man vil spise eller drikke. Der er dage hvor de må
nøjes med det de får tilbudt ved forskellige sociale tilbud og der er typisk kun dagens ret. Sådan er
det også ved Hugs & Food men vi bestræber os på at have et højt niveau af kvalitet - også når det
kommer til den kaffe som vi serverer. Johanniterhjælpens donation har betydet at vi har kunnet
købe kaffe der er friskristet lige inden det bliver pakket og det kan smages! Just Coffee har både
respekt for mennesker og miljø, og deres kaffe er økologisk dyrket af mindre producenter (ofte
enkelte familier som har slået sig sammen). Just Coffee handler ligeledes kun med kaffe som
kooperativerne har fået en rimelig pris for. Det er værdier der er vigtige for os som et kirkeligt
projekt.
De hjemløse roser ofte vores kaffe og det betyder meget at vide at de værdsætter at vi kæler for
detaljerne. En god kop kaffe kan jo være indgangsvinklen til et første møde, en afgørende samtale
eller være grunden til at de kommer igen en anden gang.
I har også støttet værestedet med en ny industri vaskemaskine og tørretumbler og det er maskiner
som bliver brugt til tøjvask og til de hjemløses soveposer. Det gør en mærkbar forskel at
maskinerne har hurtige programmer så vi kan tilbyde den service til flere af vores gæster. Vejret
har en stor betydning for dem der overnatte udenfor i al salgs vejr og en drivvåd sovepose kan i
værste tilfælde resultere i en lungebetændelse. Men nu kan vi tørre soveposen imens gæsten
nyder et måltid og ca. en time efter har vedkommende en tør sovepose. Det er skadesreduktion.
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Jeg vil på vegne af alle der er involveret i Hugs & Food sige jer en stor tak for jeres støtte og et
godt samarbejde i 2020. Det er en meget håndgribelig hjælp som kommer udsatte og sårbare
mennesker til gode. Tak fordi I støtter vores vigtige arbejde.”

Nye bestyrelsesposter
Efter generalforsamlingen 30. september kom der nye ansigter i bestyrelsen. Her er en kort
introduktion af de fire nye bestyrelsesmedlemmer.

Christian Knud Ahlefeldt-Laurvig.
Cand. Jur. og ejer af Løvenborg Gods.
Kammerherre, greve og æresridder i
Johanniterordenen.
Medlem af Johanniterhjælpen siden stiftelsen.

Niels Bruun de Neergaard
Uddannet agronom og Fund Manager i Fokus
Asset Management. Æresridder i
Johanniterordenen.
Medlem af Johanniterhjælpen siden 2017

Ulrik af Rosenborg
Landbrugsuddannet og merkonom i
afsætning. Selvstændig erhvervsdrivende og
Bestyrelsesformand for de erhvervsdrivende
fonde Stiftelsen Kong Frederik den Ottendes
Minde og Stiftelsen Sabbatshvile. Æresridder i
Johanniterordenen.
Medlem af Johanniterhjælpen siden 2014

Carsten Ulrik Zangenberg
Uddannet cand.scient.adm. og
afdelingsdirektør i Danmarks Statistik. Ridder
af Dannebrog
Medlem af Johanniterhjælpen siden 2017.
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Glædelig Julehilsen fra formanden for Johanniterhjælpen
2020 har været et vanskeligt år for alle på grund af Covid-19. I foreningen har vores arbejde
desuden været hæmmet af uenighed i bestyrelsen, hvilket jo er en del af demokratiet. Det fandt sin
løsning ved generalforsamlingen den 30. september med en nyvalgt bestyrelse. Halvanden måned
efter fulgte november-koncerten. Den var en kunstnerisk succes, som altid, takket være Jacob von
Gehren og årets fantastiske trio. Det var også en publikumssucces, takket være den massive
opbakning fra medlemmerne og fra eksterne støtter – og trods Covid-19. Derfor kunne vi
overdrage Morgencaféen et for foreningens størrelse pænt beløb til bekæmpelsen af tuberkulose
og Covid-19 og til støtte for hjemløse i Det ydre Nørrebro.
Som medlem af Johanniterhjælpen er jeg taknemmelig for og beæret over at kunne støtte dette
arbejde.
Jeg ønsker Jer en glædelig Jul og alt godt for det nye år – som forhåbentlig meget tidligt præges af
vacciner og genåbning!
Rigtigt mange hilsener,
Henrik Holstein”
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