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Efter en varm weekend i Holsten kan jeg berette, at jeg i den lille by Lütjenburg både fredag og 
lørdag bemærkede tre-fire hvide Johanniterhilfe-biler på torvet. Mon ikke de hvide biler ses i gade-
billedet i andre tyske byer også? Det var i hvert fald en opløftende oplevelse at se det velkendte logo 
og at få bekræftet, at systemet virker! Samtidig et behageligt vink om, hvad vi har til gode om en 
årrække, hvis vi fortsætter arbejdet med samme ildhu og omhu.  
 
Nu er seks af årets måneder passeret. Derfor er en halvårsstatus på sin plads: 
 
På grund af coronaen blev vores generalforsamling først afholdt sidst i marts. I fremtiden skal gene-
ralforsamlingen afholdes i februar måned, sådan at vi allerede fra da af har et godkendt budget at 
arbejde efter.  
 
Vi er på sporet med projekterne. Om Hugs & Food skriver Niels Arne Dam nedenfor. Herudover er 
en folder om johanniterhjælpen er under udarbejdelse. Den skal hjælpe os, når nogen skal informe-
res om, hvad vi gør og står for. Alle er velkomne til at rekvirere den. Den forventes at være klar i 
efteråret. 
 
Det vigtigste er måske, at alle aftaler vedrørende den store koncert i november allerede på plads, 
både hvad angår musikerne og Holmens Kirke, samt datoen den 9. november 2021. Så sæt kryds i 
kalenderen og tænk på hvem du kan sende indbydelsen ud til, når den kommer i efteråret! 
 
Bestyrelsen overvejer en slags vikarservice eller tilkaldehjælp, hvor medlemmer af Johanniterhjæl-
pen kan stille sig til rådighed i et antal dage eller aftener efter eget valg med henblik på at give en 
hjælpende hånd. Først skal det undersøges hvem, der kunne tænkes at trække på en sådan service. 
Det kunne være Morgencafeen, Folkekirkens Genbrugsbutikker, eller andet. Forslag til sådanne or-
ganisationer modtages gerne.  
 
Bestyrelsen har vedtaget at støtte et center for babyterapi i Sydafrika (se vedhæftede). Normalt vil 
vi helst støtte projekter, som vi kan følge nøje, men dette babycenter fungerer under Johanniterstif-
telsens (Berlin) auspicier, så vi føler os i den henseende trygge. Desuden vil Ordenens danske af-
deling støtte projektet med 2.000 kr. Vi har derfor vedtaget at deltage med beskedne 1.000 kr., 
selvom projektet ikke figurerer på budgettet. Det vover vi, fordi vi har været heldige at modtage 
donationer udover alle forventninger, som kasseren også nævner nedenfor. 

 
I det forløbne halvår har vi modtaget over 18.000 kr. i donationer, og de skyldes alene medlemmer. 
På alles vegne tak for denne håndgribelige måde, hvorpå I viser, at I støtter foreningens arbejde og 
udvikling. Jeg vil gerne fremhæve, at adskillige gav store beløb de forrige år, men ikke nødvendigvis 
i år - og omvendt. Det er impulsive handlinger, nøjagtigt som det skal være. De er udtryk for frivillig-
heden, som er så vigtig for vores deltagelse og arbejdsglæde – og den er stor i vores lille organisa-
tion. 
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På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske Jer alle en glad og behagelig sommer. 
 
Rigtigt mange hilsener, 
Henrik Holstein 
 
Varm tak fra Kasseren  
 
Årets kontingenter er blevet indbetalt og foreningen har modtaget jeres flotte donationer oveni. Det 
er med stor taknemmelighed, at beløbene er modtaget, og takket være jeres generøsitet, så vil vi 
kunne gennemføre alle de aktiviteter, der er planlagt for 2021 uden at skulle bekymre os om, vi vil 
have råd til dem. Det er en stor lettelse. Tusind tak for jeres enestående hjælpsomhed. 
 
Frederik Ahlefeldt-Laurvig 
 
Johanniterhjælpen fortsætter samarbejdet med Hugs & Food 
 
Som tidligere berettet, senest ved generalforsamlingen, hjalp Johanniterhjælpen sidste år Hugs & 
Food dels med anskaffelse af en vaskemaskine og tørretumbler, dels med at donere kaffeforbruget 
til den sidste tredjedel af 2020. Hugs & Food er et værested i indre by for hjemløse i København og 
som sådan en del af Københavns Domkirkes diakonale indsats. 
 
Johanniterhjælpens bestyrelse har løbende været i kontakt med Hugs & Foods ledelse om, hvordan 
vi kunne hjælpe dem i den svære coronatid. Meldingen var, at de var meget glade for vores støtte 
med anskaffelsen af kaffen og ville sætte stor pris på, om det kunne fortsætte. Da den anden smit-
tebølge rasede i vinter, og det ikke var forsvarligt at lukke de hjemløse ind som sædvanligt, blev den 
gode kaffe fortsat serveret, nu som take away. Som de fortæller os: En god kap kaffe betyder noget 
- "a hug in a mug", som de plejer at sige. 
 

          
 

En af Hugs & Foods faste brugere har en hund ved navn Ronja, som er meget vellidt blandt stedets frivillige. Det har in-
spireret til fremstillingen af denne unikke kop, som hundens ejer kan nyde som kaffe af. 

 
Hugs & Food sætter en ære i at servere kaffe for de hjemløse af en ordentlig kvalitet og i gode 
bægre, som vi andre kender fra byens mange kaffesteder. Kaffen leveres i dette tilfælde fra Just 
Coffee i Roskilde, som leverer kaffe af høj kvalitet, hvor økologi og bæredygtighed samtidig er i 
højsædet. Og det hører med at sige, at de leverer kaffen til Hugs & Food til en ganske favorabel pris. 
 
Som vedtaget ved generalforsamlingen, sponsorerer vi et års forbrug af kaffe på forventet 15.000 
kr., hvoraf Johanniterordenen har tilbudt at betale halvdelen. Sponsoratet gik i gang i foråret og 
ventes som sagt at dække et års forbrug frem til foråret 2022. 
 
Niels Arne Dam 
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