
 

December 2022 
Nyt fra                                         
 

 
 

Det er nu en månedstid siden, at Johanniterhjælpens koncert til fordel for Morgencaféen blev afholdt i Holmens 

Kirke, hvis skønne kirkerum er så velegnet til koncerter. 

I bestyrelsen for Johanniterhjælpen synes vi, at ikke blot foreningens medlemmer, men alle, som på en eller anden 

måde har bidraget til succesen, skal modtage dette nyhedsbrev, når blot vi har deres e-mailadresser. 

Det var en stor oplevelse at høre det dygtige ensemble spille kammermusik af Mozart og Ravel: 

 
                                   Aleksander Kølbel, Christian Ellegaard, Sune Ranmo, Lauri Rantamoijanen 

 

Stemningen var i top – i øvrigt også under receptionen i pausen.  

På den baggrund var det særligt opløftende, at der kom så mange til koncerten. I år var vi ikke færre end 167 

deltagere, mens vi i de forrige år har været lige under 100.  

 



 

Årsagen til det store opbud er bl.a. at medlemmerne af Johanniterhjælpen og andre gode mennesker har været 

meget aktive med at sende indbydelsen videre - viral markedsføring, der virker. 

Tak for denne indsats og tak til alle Jer der kunne komme.  

Resultatet af koncerten blev, at i alt 43.729 kr. indkom.  Dette beløb skiller sig også ud fra tidligere år, hvor det har 

ligget omkring 30.000 kr. (ikke 20.000 kr., som jeg tidligere har skrevet, hh). Beløbets størrelse skyldes 

entréindtægterne fra de mange deltagere, men også billetindkøb fra folk, som slet ikke havde til hensigt at deltage. 

Endvidere har vi siden koncerten først blev annonceret modtaget mange og betragtelige bidrag fra både 

medlemmer af Johanniterhjælpen og fra en del andre, som støtter sagen.  

Det var en stor glæde at kunne overdrage beløbet – resultatet af Jeres bidrag – til Morgencafeen: 

  

 8. december 2022:  

 Ulrik af Rosenborg, Michael Espensen, Henrik Holstein 

 

 

 
                      ’Morgencaféen’ 

 

 

 

 

,, 
,, Michael Espensen, Morgencaféen: 



 

 

Triste skæbner…… 

men også lysglimt, for mange gør en indsats…… 

 

 

Tilbage er blot at ønske alle en god Jul 

og et 2023 fuld af medgang! 
Med venlig hilsen fra  bestyrelsen for Johanniterhjælpen 

 

- og sådan ønsker Bauhaus glædelig Jul: 

                                                      

  

 



 

 

 

 

 

Redaktion: 

Henrik Holstein - med tak til Morgencaféens hjemmeside: https://morgencafeen.dk 

 

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 

 

 

 

 


