
 

 
 

 

December 2021     . 

 
Kære medlemmer af Johanniterhjælpen,  

Kære støtter og gæster ved koncerten, 
 

Denne gang sender vi vores julehilsen og nyhedsbrev ikke alene til Johanniterhjælpens 

medlemmer, men også til musikensemblet og Holmens Kirke, og til alle Jer andre hjertelige 

mennesker, der ligeledes har støttet koncerten med donationer, billetkøb, og tilstedeværelse, 

så I kan vide hvordan det gik – se mere i det efterfølgende nyhedsbrev. 

  

Året 2021, som jo endnu ikke er omme, har været en særlig prøvelse. COVID-19 har påført 

samfundet sygdom og i værste fald død, men også restriktioner, som snart blev løsnet, snart 

strammet. Det må vi tilsyneladende atter igennem. Det er alt sammen prøvelser, som vi 

forventes at håndtere ansvarligt og værdigt. Året har dog også budt på mange glæder – 

herom i ’Året, som gik’ i dette nyhedsbrev.  

Her vil jeg nøjes med at takke alle for indsatsen i 2021, og glæde mig til det nye år! 

 
 

Med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår til 

alle, sender jeg på bestyrelsens vegne  
 

Mange hjertelige hilsener, 

       Henrik Holstein 

 
 
 
PS: Hvis I, som ikke er medlemmer, fortsat ønsker vores nyhedsbrev, vil vi bede Jer om at give besked til 

Carsten Zangenberg på carstenzangenberg@gmail.com eller til mig på hh@9n.dk. 

Hvis I gerne vil være medlemmer, må I endelig skrive til johanniterhjaelpen@johanniter.dk! Det koster 

100 kr. om året. Se også http://johanniter.dk/johanniterhjaelpen/medlemskab-af-johanniterhjaelpen/  
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Året, som gik…. 
 

         De forskellige obstruktioner i 2021 til 

trods, er det lykkedes Johanniterhjælpen at 

fungere tilfredsstillende. Inden for de givne 

rammer er det lykkedes os både at støtte et 

johanniterdrevet Center for Babyterapi i 

Sydafrika, og at gennemføre de aftalte tiltag 

efter planen, som godkendt af generalfor-

samlingen. 

- Det vigtigste er naturligvis støttekoncerten, 

som er beskrevet andetsteds i dette nyheds-

brev.  Dertil kommer Hugs & Food, 

Københavns Domkirkes initiativ for hjem-

løse, som har bedt os dække klienternes 

kaffeforbrug på centeret i løbet af året. 

          I sommer indtraf en af de værste 

naturkatastrofer i Tyskland i mands minde. 

Over 200 mennesker blev rapporteret døde 

eller savnede efter at voldsom regn og 

oversvømmelser fejede hen over Vest-

europa. Tyskland blev udsat for en af sine 

største naturkatastrofer i efterkrigstiden. 

Her var bestyrelsen ikke i tvivl: Vi skulle 

sætte ind med næsten alt, hvad vi kunne. Vi 

var overbeviste om at medlemmerne ville 

godkende, at vi prompte overførte mere 

end 1.000 kr. per medlem af Johanniter-

hjælpen til formålet, i alt 42.000 kr.  

Det lod sig gøre, fordi Johanniterordenen i 

 

 
 

Danmark betalte halvdelen.  

Vi fik hurtigt tilbagemeldinger fra med-

lemmerne, som støttede vores beslutning. 

Vi vil naturligvis stå på mål for denne støtte, 

som jo ikke var budgetteret, på næste 

generalforsamling. 

          Hermed kan det så oplyses at næste 

generalforsamling finder sted den 26. 

februar 2022. Indkaldelse vil følge, når et 

passende sted er fundet. Roskilde Kloster er 

nemlig under restaurering. 

          Regnskabet for 2021 er på trapperne, 

og budgettet for 2022 er udfærdiget. Begge 

dele vil blive præsenteret før eller under 

generalforsamlingen. 

 

          I 2022 vil vi takket være samarbejdet 

med Johanniterordenen kunne bryste os af, 

at 100% af alle donationer bliver givet videre 

til de udvalgte formål, idet vi ikke fradrager 

noget til administration eller omkostninger 

til iværksættelse. Sådan har det hele tiden 

været med støttekoncerten, men i 2022 

udvider vi det til at gælde alle indbetalinger 

og donationer – og så ser vi om det er en 

ordning, som kan fortsætte gennem årene. 

Det vil stille Johanniterhjælpen i en ganske 

unik og fordelagtig position. 

hh 
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Karl Husum og Kasper Knudsen gav et ekstranummer: I skovens dybe, stille ro – så smukt! 
 

Johanniterhjælpskoncerten  

den 9. november 2021 
 

Som bekendt, blev Johanniterhjælpens 

årlige støttekoncert afholdt i Holmens Kirke 

tirsdag den 9. november. 

Til dem, som ikke kunne være med, kan vi 

fortælle, at det var en endog meget smuk 

koncert. Kirkerummet er perfekt egnet til 

trompeter, foruden orgel, naturligvis, og 

dette var meget mere end bare trompet og 

orgel! Det var de smukkeste stykker fra 

Händels Water Music og fra Haydns 

Trompetkoncert i Eb-dur, det var J. S. Bachs 

’Jesus, bleibet meine Freude’ og hans 

enestående Toccata i D-mol; og Petronio 

Franceschinis sonate i D-dur for to 

trompeter.  

Desuden hørte vi melodierne til en svensk 

folkevise og til stykker af Taube og af Lind- 

 
 

 

 

 
 

berg. Evert Taube (1890-1976) havde egent-

lig studeret kunst og arkitektur, men stak til 

søs og slog sig ned i Argentina i nogle år, før 

han ’sprang ud’ som forfatter, komponist og 

visesanger. Oscar Lindberg (1887-1955) var 

professor og komponist, mest af liturgiske 

musikværker. 

         Musikken blev virtuost fremført af de 

to solotrompetister Karl Husum og Kasper 

Knudsen, samt organisten Søren Johannsen 

– alle meget velkendte i danske og uden-

landske koncertsale – man mærkede straks 

hvorfor. De blev alle grundigt præsenteret i 

koncertprogrammet. 

          Samtidig kunne vi glæde os over, at 

der var flere til koncerten end sidste år. I år 

stod ensemblet ikke midt i kirkerummet, 

 

NYT FRA JOHANNITERHJÆLPEN   december 2021 



 

 

 

 

men var samlet omkring orglet. Derfor 

valgte en del gæster at sidde på pladser, der 

vendte op mod orglet, så de kunne følge 

musikerne mere nøje.   Der var omkring 100 

gæster. 

           Til sidst kvitterede trompetisterne for 

den store applaus ved at komme ned i 

kirkens midte, hvor de spillede en gammel, 

dansk folkemelodi, bedre kendt som                 

’I skovens dybe, stille ro’ – SÅ smukt! 

            I alt indkom der ved denne koncert,  
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når både billetindtægter og donationer tæl-

les med, godt 32.000 kr., som alle blev over-

draget til Morgencaféen ved en lille 

ceremoni den 8. december. 

 

          En kæmpe tak skal gå til alle, som kom 

til koncerten, til dem, der gav gavmilde 

donationer, til musikerne, som opførte den 

smukke musik uden beregning, og til 

Holmens Kirke, som lod os bruge kirken 

uden nogen leje. 

hh

Overdragelsen den 8. december 2022:                    Her er takken til os alle: 

 
Fra h. Ulrik af Rosenborg, Michael Espensen, Henrik Holstein 
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Johanniterhjælpen er en dansk forening stiftet under Johanniterordenens auspicier. Foreningen modtager løbende betragtelig støtte fra ordenen.  

Johanniterordenen er en international organisation med rødder og administration i Tyskland. Ordenen er officielt anerkendt i Danmark. 
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