
Sovereign Order of Saint John of Jerusalem,  

Knights Hospitallar  

Prioratet Ansgar 

Stort internationalt Investitur i London 
Der har været afholdt internationalt Investitur i Lon-

don i weekenden den 18-19 november. Warren 

House, som dannede rammen for vores ophold er et 

gammelt engelsk landsted som emmer af det histori-

ske islæt og den typiske konservative engleske facon. 

Høje paneler, stuklofter og tunge gardiner,  fik os til 

at føle os hensat til anden tid. Sammen med Ordens 

brødre og søstre fra  hele verden fik det hele en fan-

tastisk fin og behagelig atmosfære. Det var deltagelse 

fra Østrig, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tysk-

land, Monaco, Norge, Skotland og USA.  Med opta-

gelsen af 7 ridder, 3 Damer og 1 væbner. Herudover 

udnævnelse af en Kommander og udnævnelse samt 

indsættelse i embedet af to Stor Prior’s blev det sam-

let set et stort og flot arrangement. Gallamiddagen 

blev afholdt på Warren house med taler, levende mu-

sik og hyggelig samvær. Et lidt anderledes Investitur 

end dem vi typisk afholder i Danmark bl.a. fordi det 

forgik i en katolsk rammer, men også fordi alle var 

indkaldt til generalprøve dagen forinden. Men sikkert 

og flot gennemført af father John KSJ, Neville Ransley 

KGSJ og Grand Conservator Dag von Schantz GCSJ.  
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Velkommen til endnu et nr. af  nyhedsbrevet for 

Dacia. Der er sket meget siden det sidste nummer 

af bladet udkom i anledning af Stormester David 

Rolfes død d. 4 juli 2016. Der har været afholdt 

Sovereign Council Meeting, i  Cleveland, Ohio  USA 

fra den 23 til den 27  september. Der kunne ikke 

vælges en ny Stormester da der ikke kunne findes 

en kandidat som kunne fp de to tredjedels stem-

mer som er nødvendigt til et valg. Regency perio-

den fortsætter derfor i yderligere 180 dage hvor 

der skal stilles ny forslag til en Stormester. Der vil 

så snart der en afklaring om dette blive meldt ud 

på vores hjemmeside. Det vil anden steds i dette 

blad blive gennemgået hvordan siden er opbygget 

og hvordan man finder rundt på den. 

Der er etableret en ny ledelse i Prioratsrådet og 

nogle pladser er blevet besatte andre køre videre 

og atter andre er stadige vakante. Der vil i den 

kommende tid blive fokuseret på at etabler en 

handlekraftig ledelse som kan få gang i komman-

deri møderne såvel som et internationalt Investi-

tur i Danmark i efteråret 2017. 

Derudover ønskes alle  en rigtig god og glæde-

lig jul, og et godt og lykkebringende nytår. 
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To nye Storpriorer i Norden 

Av Grand Conservator, Dag von Schantz GCSJ PUHO CMSJ 

 

Ved vår Ordens seneste investitur, som fant sted i London 

den 19. November 2016, var det mitt privilegium og min 

store glede å innsette ny Storprior for Storprioratet Dacia i 

Skandinavia og for Storprioratet Sankt Henrik i Finland. De 

to nye Storpriorer er henholdsvis Per Michael Østergaard 

og Timo Juhani Lääperi. 

De to nye storpriorene har begge over lengre tid bidratt i 

betydelig grad til utviklingen innenfor Dacia og Sankt Hen-

rik, med initiativer og tiltak på flere områder. De har også 

det til felles at de kun kort tid efter å være valgt til hen-

holdsvis Prior for Danmark og Commander for Vest-Finland 

ble valgt til å overta som Storprior for hvert sitt Storpriorat. 

Det viser at de begge har stor tillit blant medlemmene in-

nenfor sine respektive regioner. 

Den nye Storprior i Dacia tar over efter Johan A J Knick-

rehm, som efter 6 år i embedet ikke kan gjenvelges. Den 

avgåtte Storprior har i et betydelig antall år, lenge før han 

overtok som Storprior i Dacia hatt en rekke oppgaver, også 

innenfor OSJ i Frankrike før fusjonen med de Danske or-

densgrenene i 2006, hvor han også deltok meget aktivt. I 

dag arbeider Johan Knickrehm i Georgia, noe som fører til 

at oppfølging i det Skandinaviske ikke er mulig på samme 

måte som tidligere. Det er all grunn til å rette en stor takk 

til ham for det store arbeide han, også gjennom vanskelige 

perioder, har utført for Ordenen og dens formål. 

I Finland overtar den nye Storprior efter Markku Salmenpo-

hja, som også har fullført sin maksimale embedsperiode og 

derfor heller ikke kunne gjenvelges. I den tid Markku Sal-

menpohja har virket som Storprior i Sankt Henrik, har stor-

prioratet vokst til over 100 riddere og damer. I dette ligger 

det betydelig arbeidsinnsats og en stor lederevne fra en 

ridder som har gitt alt for vår Orden. I dag drives det et 

betydelig humanitært arbeide i alle kommanderiene i Fin-

land, herunder et eget hospital i Tampere. Markku Salmen-

pohja har med sine gode medarbeidere bygget opp et solid 

storpriorat. Vi retter også en stor takk til ham for alt han 

har utført for Ordenen og dens formål. 

Dacia og Finland var i en kort tid samlet som ett Storpriorat 

i Dacia. Dette hang sammen med en kontakt som ble opp-

rettet mellom de to nu fratrådte Storpriorer. I løpet av en 

forholdsvis kort periode og samtaler mellom Knickrehm og 

Salmenpohja, gikk det finske Priorat inn i Dacia. 

Den store veksten i Finland, samt sprogbarrieren 

førte til delingen i to Storpriorater. 

Under investituret i London sto Per Michael 

Østergaard og Timo Juhani Lääperi dermed klare 

til å overta et stort ansvar. Under seremonien, 

som fant sted i den Romersk Katolske Sacred 

Heart Church, Edge Hill i Wimbledon like utenfor 

London, ble de begge først forfremmet til Retts-

riddere (Knights of Justice) og derefter innsatt i 

sine embeder som Storprior. For meg personlig 

var dette et stort øyeblikk. Det er to personer jeg 

har stor respekt for og som jeg ikke kan annet en 

beundre for deres holdninger, integritet og vilje til 

å virke for Ordenen. Jeg ser med glede og interes-

se frem til å følge deres arbeid og utviklingen som 

følger i dets kjølvann.  

De to Storpriorene skal 

lede storpriorater med 

helt forskjellig grunnlag 

og forskjellige behov. 

Innenfor Dacia er det 

behov for vekst og en 

viss reorganisering. Stor-

prioratet er også kreven-

de siden det dekker tre 

land, Danmark, Norge og 

Sverige, som har helt forskjellige utfordringer. 

Storprioratet sankt Henrik er mer homogent og 

har større ressurser som også er mindre spredt. 

Her blir derfor hovedutfordringen å føre arbeidet 

inn i stadig mer samlende former og sikre at 

utviklingen i medlemstallet gir en tilsvarende 

utvikling i det humanitære. Samtidig har begge 

Storpriorer en hovedoppgave i å sørge for at alt 

som skjer i enhetene er harmonisk og konfliktfritt. 

Dette er en del av deres offisersløfte ved inn-

settelsen i embedet. 

Jeg ønsker med disse få ord våre to nye Storprio-

rer et hjertelig og broderlig til lykke, og takker 

samtidig broderligst de to avtroppede. 



 

Fortsættes på næste side 

Nu vil en enkelt nok sidde lidt forundret over 

det ikke er Johan Knickrehm der forfatter 

dette, men det skyldes, at  jeg sammen med 

Chev. Jens Vexø, Chev. Lars H. Madsen og 

min hustru Helle tilbragt  weekenden d. 18-

19 nov. i London til Investitur. Det var en 

fremragende oplevelse som nok ikke vil blive 

glemt foreløbig.  

Vi fik Lars H. Madsen optaget som ridder og 

jeg selv blev udnævnt til Storprior for Dacia 

som afløser for Johan der har varetaget  em-

bedet de sidste 4 år med en forlængelse på 

yderligere 2 år som er den maksimale perio-

de, man kan sidde i den stilling.  

Jeg vil selv komme til at varetage såvel Prior 

(primært) som Storprior funktionen, velvi-

dende at der i Norge og Sverige ikke kan la-

ves ret meget det første år eller to for ikke 

at træde Prins Vladimir gruppen i Norge og 

OSJ Malta i Sverige over fødderne. Desuden 

er hoved prioriteten at få Sct. Ansgar op i 

gear igen. Der pågår p.t. forhandlinger på 

allerhøjste niveau og fusionering af de fire 

Kong Peter II forgreninger og det tegner po-

sitivt. Formhals gruppen er allerede inde i et 

fusions loop med GM emeritus Joe Rudé til 

at styre fusionen på plads sammen med go-

de folk fra vores LPC.  

Johan Knickrehm vil når dette sendes ud ha-

ve sendt sit sidste nyhedsbrev som Storprior 

ud til alle medlemmerne i Dacia. Lad mig sige 

stort tak til Johan for hans indsats og tak for 

det tætte samarbejde som vi har haft over de 

sidste fire år. Jeg har fået en stor indsigt i Or-

denens historie som Johan jo selv har delta-

get i en del af.  Både ordenen og jeg vil træk-

ke på Johan’s store viden i den udstrækning 

det er muligt. Ellers er Johans titel Storprior 

Emeritus med de pligter og rettigheder dette 

måtte medføre. Nok engang, tak for indsat-

sen Johan.   

Jeg vil inden for den næste tid udarbejde en 

2020 plan sammen med kommandatorne, 

som bliver den målbare plan som vi skal styre 

efter. Den vil blive meldt ud så snart den er 

forhandlet på plads så alle kender det mål vi 

sigter efter. 

Der vil fremad rette blive stillet noget højre 

krav til alle som har en ledende position i or-

denen, det skylder vi de Ridderbrødre og sø-

stre som i gennem deres stadige medlemskab 

har vist os tillid. Det er vigtigt at vi alle har en 

ydmyg tilgang i den korte tid vi kan tjene or-

den. Vi er jo blot et komma i ordens samlet 

historie og vi har kun fået æren af at forvalte 

den for dem der kommer efter os. 

Men der stilles krav til os alle, vi skal hele ti-

den huske os selv på at vi er Ridder og Damer 

af gavn og ikke blot af navn.  

 Vi vil den kommende tid gennemføre en 

hverve kampagne, dog uden vi bare skal tage 

alt ukritisk ind. Tværtimod, så er det ikke no-

get vi lokker folk ind i, men noget folk skal 

gøre en indsats for at komme i betragtning 

til.   

Vores humanitære arbejde kan godt forbed-

res en del uden det kommer til at virke pran-

Den ny Storpriors nyhedsbrev 



 

gende af den grund. Det er vi nødt til at fokuser 

meget mere på det humanitære da det slet ikke 

er blevet prioriteret højt nok. Det kristne og soci-

ale islæt skal også styrkes da det er det vi skal 

bygger de kommende Ridder og Damer på. Det er 

så at sige limen i mellem medlemmerne. Dette 

ikke sådan at forstå at vi skal blive til hverken en 

menighed eller en kaffeklub, men at vi oprigtigt 

tager os af hinanden. Det vil styrke fælles- og bro-

derskabet i ordenen.  

 Jeg vil opfordre alle til jævnligt at  læser sin post 

og reflekter på den, ikke med dags varsel men det 

er ærgerligt ikke at vide om mailen ikke er kom-

met frem eller om der ikke bliver svaret. Vi skal 

blive bedre til at få en af brødre eller søstrene til 

at tage over for os hvis vi ikke selv lige har over-

skuddet. Det er OK at stå lidt i baggrunden i en 

periode, bare man ikke slår rod derude. 

 Det forventes ikke, at alle nu kaster alt hvad de 

har i hænderne og sadler hesten. Det er rigtigt 

fint hvis man ønsker at yde en stor indsats, det er 

også OK at yde en lille indsats. Det er også i orden 

at være passiv, det er op til ens eget tempera-

ment, men det er vigtigt at man overholder de 

aftaler der laves. Sig fra hvis man ikke ser sig i 

stand til at overholde eller deltage i et projekt. 

Bare man ikke skuffer sine brødre og søstre. Det 

er vigtigt at vi ved hvor vi har hinanden og hvad vi 

kan forvente af hinanden, og bed om hjælp hvis 

man har brug for det.   

 Jeg vil anvende en ledelsesform, hvor jeg går i 

front og samtidig uddelegere opgaver, hvor an-

svaret tildels følger med. Jeg er altid åben for 

sparring og dialog om opgaverne, men der må 

ikke opstå tvivl om hvor og hvordan den skal lø-

ses og af hvem. 

Samtidig forventer jeg at i holder jeres komman-

datorer opdateret og deler af jeres viden, således 

at vi alle kan bliver både klogere og bedre til at 

løse opgaverne. 

England er p.t. nedlagt som storpriorat og det 

vil jeg helst ikke have skulle overgå os. Og slet 

ikke på vores vagt!! Jeg er sikker på at I har det 

på samme måde. Derfor er vi nødt til at trække i 

arbejdstøjet og yde en lidt ekstraordinær ind-

sats for at få vores elsket orden tilbage på fode.  

Vi er presset udefra med internet og et væld at 

tilbud fra alle sider og de dyder vores Orden 

repræsenterer kan let komme til at virke gam-

meldags. Jeg vil derfor gerne opfordre til at alle 

ideer som kan gavne orden og vores fremgang 

sendes til jeres kommandator inden for de næ-

ste par uger og senest den 31 dec.  Jeg påtæn-

ker ikke at reformerer vores orden, men sam-

men kan vi  hjælpe Ordenen lidt længer ind i 

fremtiden. 

 Jeg glæder mig til opgaven og til at arbejde 

sammen med jer, og jeg tror og håber at I har 

det lige sådan. 

  

Ridderbroderlig hilsen 

Per Østergaard 

Storprior 



 

Præsentation af vores nyeste Knight of Honour  

Lars Hawaleschka Madsen  

Fra en Katolsk Familie og med an anseelig mængde 

præster  og enkelte biskopper i det danske stamtræ 

– født i Helsingør ved Kronborg, nu arbejdende i 

Kabul for EU – Udsendt af Udenrigsministeriet og nu 

endelig med fødderne solidt plantet i Order of Saint 

John of Jerusalem, Knights Hospitaller. 

Siden min deltagelse og udsendelse i krigen mellem 

Israel og Hezbollah (libanon) kan man vel roligt sige, 

at jeg har genfundet mit ståsted og kristne menne-

skesyn – jeg må og skal gøre en forskel for dem der 

ikke selv kan – eller som bare har mindre. Det er 

blevet et livsmantra og måske også en livsstil. 

Måske især fordi jeg et par gange var ved at miste 

livet i krigen i 2006 i Libanon – og fandt ud af hvor 

privilegerede vi er som mennesker generelt, men 

også hvor skrøbeligt livet kan være. Efter 6 måneder 

i Libanon kom jeg til den Israelske side, hvor jeg 

skulle være de næste 6 måneder – i det gamle Gal-

lilæi.  Der var tid til overs – og jeg valgte at tage på 

en tur – som også senere er blevet udgivet som bog, 

“Hiking the Jesus trail” af Dintaman og Landis 

(2013) 

Ikke at min tur gav anledning til bogen, for der er 

mange før mig der har taget denne pilgrimstur – og 

der vil være mange efterfølgende, Men det er så 

fantastisk en oplevelse at rejse i dette land, steder-

ne, biblens fortællinger og at få en chance for at 

genfinde sig selv. 

Hermed begyndte også en række jobs og udsendel-

ser med det for øje at gøre en forskel for andre. Mi-

litære missioner – fortsat i mellemøsten, (Israel, 

Syrien og Libanon), Afghanistan, senere Georgien og 

nu så Afghanistan igen. Det er både et arbejde men 

også en opfyldelse af mine værdier – at gøre en for-

skel for andre på en eller anden måde. 

Min ven og nu Broder Jens og Storprior Emeritus 

Johan har i mange år talt varmt for vores orden – 

men der skal nok en vis alder, livserfaring og mo-

denhed til - til at forstå dette kommitment og den 

ed man aflægger, at det er for livstid man vil være 

med og tjene ordenen og kristendommen. Ende-

lig i 2015 lykkedes det så at få enderne, både de 

mentale og de fysiske, til at nå sammen og at bli-

ve Sct. Johanneshjælper. Grundet endnu en ud-

sendelse kunne en fuld optagelse først komme på 

tale med Investituret i London her i november 

2016. 

Endelig kunne jeg se frem til at dele værdier, 

holdninger, opgaver og projekter med mennesker 

der kan og vil det samme. Det ser jeg meget frem 

til. 

Der har været mange forventninger til vores or-

den, til det at blive optaget som Ridder og det 

fællesskab jeg nu skulle træde ind i.  

Jeg kan kun sige, at optagelsen til Ridder i Eng-

land er noget af de mest positive jeg ar oplevet i 

mange år. En fantastisk samling af mennesker der 

alle byder velkommen på den mest positive måde 

og alle stiller sig til rådighed for at man skal kom-

me hurtigt ind i tingene og at man skal føle det 

venskab, fælleskab og sammenhold der er. Dejligt 

og tak for det. 

Fortsættes på næste side 



 

Nyt fra kommanderierne 
Kommanderiet Absalon 

 

Kommanderiet Sankt Kjeld  

I Ridder Woof har Lars-Henrik Hyttel fået opga-

ven sammen med Per Vangkilde at få søgt 

fondsmidler til støtte for børn og unge  på høj-

skole ophold. Per  Vangkilde er i Sct. Kjeld ud-

nævnt til Hospitalar a.i. for at støtte op omkring 

det caritative arbejde og være bindeled til det 

arbejde der foregår i Ridder Woof.  

Der vil i perioden mellem jul og nytår være et 

lokalt  kommanderi møde hvor overdragelsen af 

Storprior regalierne vil blive foretaget. Den nær-

mer dato vil komme til at fremgå af hjemmesi-

den. 

Kommanderiet Sankt Knud Hertug 

SOSJ Sct. Knud Hertug afholder med fast interval 

deres konvent. Man har haft  jubilæum i komman-

deriet ved Peter Pagh som har været optaget i 25 

år. Genbrugs butikken kører i fin stil og der arbej-

des med lokale projekter i kommanderiet. Bl.a. 

julekurvene som er højaktuelle. Et fyldigt referat-

kan ses på hjemmesiden. 

 

Der har været afholdt møde den 4. oktober 

2016 i Cirkelordenens lokaler hvor Prior Emeri-

tus David Svarre blev fejret efter at  have været 

medlem af ordenen i 40 år. Br.David holdt en 

større indlæg og en tekst om at have været 

medlem i 40 år og hvilke forandringer der er 

sket igennem tiderne. Ud over Br. David Svarres 

hustru Maria, deltog der også medlemmer fra 

Den Geistlige Ridderlige Malterserorden i Dacia 

(GRM). Et stort Tillykke ønskes Br. David med de 

mange år i Ordenens tjeneste.. 

Der afholdes konvent lørdag d. 17. december.  

For nærmer info se sidste side eller på hjemme-

siden. 

Investituret i Sacred Heart Church, fyldt med 

ordenens medlemmer, kor, orgel og ikke mindst 

vores nyudnævnte Danske Storprior – og min 

bedste ven Ridder Jens. Forpligtigelser, nye be-

kendtskaber og ny lærdom blev alt sammen 

koblet i en weekend og det er stort og meget at 

tage ind på en gang – og i særdeleshed H E Con-

ventual Bailiff Grand Conservator Dag von 

Schantz’s, GCSJ, PUHR, CMSJ, håndtering af hele 

ceremonien – og selve ridderslagene. De enkel-

te elementer flyder sammen og det går alt for 

stærkt – jeg ville bare suge hver enkelt del til 

mig og holde dem fast. 

Det er ikke for at jeg 

skal lyde som en rør-

strømsk ældre dame – 

Men jeg har ventet på 

denne optagelse og det 

er ikke en hemmelig-

hed at det betyder me-

get. Som i sikkert vil 

opleve er jeg en enga-

geret person og jeg har 

ikke lyst til at gøre no-

get halvt – så der vil sikkert med jævne mellem-

rum være behov for at hive mig ned på jorden 

igen. 

Allerede søndag måtte jeg rejse tilbage til Kabul 

for at passe mit arbejde. Det virkede lidt tomt, 

efter at have delt weekenden med så mange 

fantastiske mennesker – at komme tilbage til 

hverdagen i konfliktområdet – men netop det 

understregede jo også hvorfor det var vigtigt. 

 

En stor tak til Storprior og Frue samt Broder 
Jens for at være ved min side ved optagelsen. 

 

Jeg ser frem til at møde jer alle og det arbejde 
og de værdier vi fremadrettet skal dele i vores 
orden.  

 

Af  Lars Hawaleschka Madsen  



 

Våben rullen 

Vejledning for brødre som ønsker at antage et 

personligt våbenskjold  

  

Hvis Du har en konkret ide' med hensyn til hvor-

dan det skal se ud, kan det være en fordel 

(nemlig hvis ideen er god og kan visualiseres på 

heraldisk vis). Såfremt Du ikke har noget be-

stemt i tankerne, må der findes frem til en eller 

flere figurer, som kan tilfredsstille Dine intentio-

ner.    

 Det vil være klogt først at undersøge, om der i 

forvejen skulle være et våben, eller noget der 

ligner det, i familien - f.eks. et gammelt "Sigil". 

Eller måske noget andet i slægtens tidligere ge-

nerationer, som kunne danne udgangspunkt: 

Bomærke, Varemærke, Lavsmærke eller f.eks. 

våbenet for en lokalitet, som slægten har til-

knytning til.    

 Det kan være et navn: familiens, hjem- stav-

nens, navnet på den by eller gård, man stammer 

fra. Familiens historie og traditioner kan give 

ideer:    

 Hvad var slægtens første kendte mand? Er der 

tradition for et bestemt erhverv inden for famili-

en? Har man en kendt person blandt sine for-

fædre osv.    

 Den der tager sig et våben, vil dog formentlig 

først og fremmest gå ud fra sig selv: Sin egen 

levevej og karriere, sit navn, politiske stand-

punkter, religiøse tro, interesser og hvad ved-

kommende synes er smukt.    

 Et nyt våben bør være symbolsk, smukt og sær-

præget i nævnte rækkefølge. 

 Et våben er uløseligt forbundet med ridderskik-

kelsen som fuldt rustet drager til kamp på slag-

marken. I en ridderskare med adskillige perso-

ner i ens rustninger og bærerne er ikke til at 

kende fra hverandre. Kun mærket, som er malet 

på skjoldet – en figur eller flere figurer i stærke, 

synlige farver – er kendetegnet på hvem der er 

hvem. De mere komplicerede våbener med op-

deling i felter kommer først til i en senere tid. 

Felternes formering skyldes enten arv fra andre 

slægter eller nådestegn. På skjoldet genkendes 

ridderen  

 

 

 

 

 

Herover ses hjelmen hvilende på skjoldets over-

kant. Hjelmen er smykket med flagrende drape-

rier, kaldet hjelmkappen eller hjelmklædet – I 

virkeligheden det klæde, som ridderen bar hæn-

gende over hjelmen som værn mod solen der 

brændte på stålhjelmen. Øverst på hjelmen og 

hjelmklædet ses hjelmtegnet, som ofte svarede 

til skjoldets figur – hjelmtegnet forbundet med 

hjelmen ved en krone eller en pude (kaldet 

vulst)    

 Heraldikken henter sine motiver fra livet selv, 

mennesker, dyr blomster, himmellegemer, bor-

ge, husgeråd samt symbolfigurer af næsten en-

hver art. Desforuden korset som findes i et væld 

af former og de kendte heroldbilleder som bjæl-

ker, sparrer og pæle.  

   

Af Jens Ettrup Svanborg Kirkbro 

 

  

Denne artikelserie fortsættes i de kommende 

nummer. 



 

Julekonvent i GRM 

Der indbydes herved til GRM Dacias Jule-
convent i 
SDR. DALBY KIRKE -  
Sneholmgaardsvej 9,  Dalby pr. DK 4690 
Haslev  
 
Med efterfølgende Refectorium i Menig-
hedshuset, Karisevej 63, ibidem (overfor 
Kirken) 
Fredag, den 9. December AD 2016 – Kl. 
17.45  
 
Hele invitationen kan ses i sin helhed på 
hjemmesiden i medlemsafsnittet. Og alle 
opfordres til at bakke op og deltage i det 
traditionelt meget hyggelige  julekonventet. 

Fra vores partner Ordener 

Hjemmesiden er blevet  ændret så den i design 

passer med den internationale side. Der er også 

tilføjet en del sider. Men det betyder også at alt 

ikke er færdigt endnu. Der skrives stadig på artik-

ler og nogle funktionsmæssige småting kan også 

stadig blive ændret. Hvis nogen gerne vil bidrage 

til hjemmesiden med artikler eller ideer eller an-

det er man velkommen til at henvende sig. Gå ind 

og kik dig omkring der kommer jævnligt nyt på 

siden.  Brugernavn og password til medlemssekti-

onen fremsendes  i mail til hver enkelt. Adressen 

er www.SOSJdacia.org. Tegningen nedenunder 

viser hvordan siden er opbygget. 

Julekonvent i SOSJ Absalon 

Der afholdes konvent lørdag d. 17. december 

i Absalon under ledelse af Kommandator 

Hans Da Silva Baggesgaard.  

Der vil der være fokus på beskrivelse af 

fremtidigt setup samt en grundig gennem-

gang af de projekter Absalon har eller skal 

have   

De nærmer informationer vil til i løbet af 

først kommende weekend og desuden på 

hjemmesiden.  

Det er vigtigt at alle i Absalon som har mulig-

hed for det støtter op omkring dette arran-

gement.  

Nyt fra hjemmesiden Kalender og Kommende aktiviteter 



 

Glædelig jul og godt nytår 


