
Nyt fra                                        25. september 2022 
 

 
 

Årets støttekoncert afholdes tirsdag 15. november kl. 19 
Denne glorværdige koncert afholdes som sædvanlig i Holmens Kirke. I år åbnes dørene tirsdag den 15. 

november kl. 19:00                                                                                                                                

 

 

 

Programmet er endnu ikke helt fuldendt, men vi garanterer, at koncerten bliver på niveau med de 

tidligere koncerter – så du kan roligt reservere aftenen! 

I koncertens pause vil den populære reception blive afholdt som sædvanlig. 

Du kan allerede nu betale for entré på MobilePay 41327 – prisen er 130 kr. Husk at skrive dit navn og 

ordet ’koncert’ i feltet ’Tilføj kommentar’, - så er du på listen. Kan du så ikke deltage alligevel, har du givet 

en venlig donation. Du kan også betale ved indgangen. Her vil prisen være 160 kr. 

Der vil blive udsendt nærmere om programmet og de deltagende kunstnere, når alle detaljer er på plads, 

og oplysningerne vil også findes på http://johanniter.dk/johanniterhjaelpen. Desuden vil der ligge et trykt 

program ved selve koncerten. 

 

Alle indtægter fra entréen og de vanligt generøse donationer vil atter i år gå ubeskåret til ’Morgencaféen 

for Hjemløse’ på Ydre Nørrebro. 

(UaR) 

 

APPEL FRA FORMANDEN 
 

Hjælp med at udbrede budskabet om koncerten! 

Send dette nyhedsbrev, eller bare koncertdelen, videre til alle du kender, og bed 

dem sende det videre - også selvom du måske selv er forhindret i at deltage. Så har 

du alligevel hjulpet. TAK! 
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Hvordan blev vores bidrag til Ukraine i foråret anvendt? 

Johanniterne er altid blandt de første, der når frem. Allerede tre dage efter det russiske angreb på 

Ukraine den 24. februar i år, begyndte det tyske Johanniter Unfallhilfe (JUH) at distribuere 

nødhjælpsartikler i Ukraine. Sammen med Tysk-Ukrainsk Forum uddelte JUH mad og hygiejneartikler til 

2.600 familier i Poltava, en by i det centrale Ukraine, hvortil mange flygtninge fra Donbas-regionen 

ankom. Fra den 2. marts organiserede JUH transporter af fødevarer, hygiejneartikler og akut nødvendige 

medicinske forsyninger via Polen til adskillige destinationer i Ukraine. 

Til dette er alle indbetalingerne til Johanniterhjælpen i Danmark i løbet af marts, og senere, blevet 

anvendt, idet de ubeskåret blev overdraget til JUH.  

JUHs indsats fortsatte gennem marts og april 2022, og siden maj 2022 har JUH organiseret ikke mindre 

end 58 hjælpetransporter takket være engagementet fra JUHs regionale og lokale foreninger samt fra 

udenlandske johanniterhjælpsorganisationer så som Johanniterhjælpen i Danmark. Over 700 tons 

nødhjælpsforsyninger i form af medicin, hygiejneartikler og fødevarer er blevet sendt ikke alene til 

Ukraine, men også til flygtninge i Rumænien, Ungarn og Moldova. 
 

Sådan så forsyningslinjerne ud: 

 
 

 

Med disse eksempler på, hvad vores penge er gået til, kan man så spørge om det 

har ’ gjort en forskel ’ ? Og, ja, det har det i høj grad, idet vi trods vores beskedne 

størrelse som forening har bidraget til at gøre nødhjælpsindsatsen effektiv, til gavn 

for sårede, sultne og hjemløse børn og voksne.   

               (HH) 
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JOIN - Johanniter International 

Johanniterhjælpen har igennem flere år været associeret medlem af Johanniter International (JOIN).  

JOIN er en paraplyorganisation for johanniterhjælpsorganisationerne i alle de lande, hvor johanniterne 

er til stede, f.eks. Tyskland, Norden, Storbritannien, Frankrig, Østrig, Nederlandende, m.v. 

Medlemsorganisationerne råder til sammen over mere end 100.000 frivillige.  

 

JOIN koordinerer medicinsk og humanitær hjælp, 

katastrofe- og nødhjælp og udfører forskelligt socialt 

arbejde og hjælp til unge. Som et eksempel på det 

arbejde der koordineres via JOIN kan nævnes, at 

man i forbindelse med krigen i Ukraine har 

organiseret transport af medicin og seks lazaretter 

er blevet udstyret med essentiel medicin til at 

opretholde hospitalsstandarten jf. indlægget 

ovenfor. Senere er omkring tolv tons medicin sendt 

til byerne Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Kharkiv, 

Cherkassy, Kitsman samt Poltava.  

 

En anden vigtig funktion er, at JOINs medlems-

organisationer ved samarbejde og erfaring-

sudveksling har stort udbytte af hinanden, hvilket 

hjælper de mindre og små organisationer – som os – 

til at komme videre. Med henblik på dette indtræder Johanniterhjælpen fra 2023 som fuldt medlem og 

vil deltage i de arbejdsgrupper, der er relevante for os. Vores fokus vil primært være Fundraising, PR og 

Marketing, hvor vi vurderer, at vi umiddelbart kan trække på den viden, der ligger hos de andre 

medlemmer. Herudover vurderer vi også, at både arbejdsgruppen omkring frivilligt arbejde indenfor 

organisationen og den lægefaglige arbejdsgruppe med tiden kan blive interessant for os. 

 

Læs mere om JOIN på: https://johanniter.org/ 

(FAL) 

 

 

Her er folk fra JUH i Schwaben, som 

har givet et röntgenapparat til en 

skadestue i Ukraine. 

 

https://johanniter.org/
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Broder Gert sagde det 

Broder Gert, eller Gerhard, som i slutningen af 1000-tallet var administrator af Den hellige Johannes af 

Jerusalems Hospital, konverterede i 1113 med Pavens velsignelse hospitalsorganisationen til verdens 

første ridderorden, Den Suveræne Ridder- og Hospitalsorden for Den Hellige Johannes af Jerusalem.  

Broder Gert fastslog at  

”Vores broderskab vil være uforgængeligt, fordi jorden er denne verdens elendighed, og 

fordi Gud vil det sådan, at der altid vil være mennesker, der vil arbejde på at gøre denne 

lidelse mindre, og denne elendighed mere tålelig at bære.” 

Det er mennesker som Jer. 

Alt tyder på at Broder Gert havde ret. Her ses Mykhailo Dianov efter fire måneder i russisk krigs-

fangenskab. Dianov var med i styrken, som med stort heltemod forsvarede Asovstal-stålværket i  

Mariupol i det sydlige Ukraine indtil de måtte overgive sig, og som nu er blevet del af en fangeudveksling 

med Rusland. Dianov er tydeligvis glad for at være tilbage. Hans arm skal opereres og kroppen 

genopbygges. 
 

   (Bild) 

Som billedet antyder, er der fortsat opgaver at løse i denne verden. 

(HH) 
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Redaktion: 

Carsten Ulrik Zangenberg  

 

Bestyrelsen for Johanniterhjælpen i Danmark: 

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (næstformand og kasser) 

Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 

Niels Arne Dam 

Henrik Holstein (formand) 

Peter Kurrild-Klitgaard (Johanniterordenens repræsentant) 

Ulrik af Rosenborg 

Carsten Ulrik Zangenberg (sekretær) 

 

Kontakt: 

Henrik Holstein 

johanniterhjaelpen@johanniter.dk 

Tlf. 4255 1411 

Postadresse: 

Johanniterhjælpen 

c/o Ahlefeldt-Laurvig 

Lindholtvej 4 

4440 Mørkøv 

 

 


