
Sovereign Order of Saint John of Jerusalem,  

Knights Hospitallar  

Prioratet Dacia 

Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen 

til dette første nummer af ordensbladet for Rid-

der, Damer samt Sct, Johanneshjælper. Da vi 

har konstateret at der er en del information 

som ikke når hele vejen ud til alle har vi be-

sluttet at prøve at etabler en blad som et sup-

plement og en erstatning for Storpriors nyheds-

brev. Alle er meget velkomne til at bidrage med 

artikler, nyheder eller andet der måtte have 

alm. interesse for hjælper, damer og ridder af 

vores orden. Vi plan lægger at udkomme med to 

nummer om året. Et i efteråret og yderligt et i 

foråret. Vi vil i hvert nummer have en tema arti-

kel om ordenen, ordens arbejde eller om noget 

andet der kan relateres til vores arbejde. Der er 

også på måde rig lejlighed til at komme med 

indlæg eller blot henlede vores opmærksomhed 

på et emne som kunne have bred interesse.  

Flot internationalt konvent i Svendborg 

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, 

Knights Hospitallar SOSJ afholdte den 31  okto-

ber et meget flot Investitur i Svendborg på Fyn. 

Der var tilmeldt  knapt 60 personer fra såvel  

Tyskland, Skotland, England Norge Schweiz og 

Monaco.. Desuden var der flot fremmøde fra 

såvel Den Autonome Geistlige Ridderlige Malte-

serorden i Dacia som fra Malteserridder-

nes Hospitalsordenen. Der blev optaget 5 ny 

Ridder og 3 ny Damer. Yderlige to blev forfrem-

met til Kommendator.   

Grand Conservator Dag von Schantz  har skre-

vet et godt og fyldigt referat som kan læses på 

hjemmesiden i medlems afsnittet. 
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Kære Johanneshjælpere, Damer og Riddere 

Dette er introduktion af et nyt elektronisk medie, 

til information af alle medlemmer i Storprioatet 

Dacia. Der er ikke længere økonomisk  mulighed 

for at lave et blad på papir, men dette format 

kan udprintes og placeres hvor det er ønskeligt. 

Bladet vil udkomme mindst een gang om året og 

gerne to gange. Det kræver at der sker aktivite-

ter i ordenen der kan beskrives og at de repskti-

ve ledere giver et input tilbladet. Der er også 

mulighed for at alle kan lave et indlæg i bladet, 

dog vil jeg forbeholde mig retten til at cencure, 

hvis det er anstødeligt og ikke i ordenens inte-

resse, da bladet også er til brug uden for orde-

nen. Bladet er også en støtte for hjemmesiden. 

Der vil stadig udsendes information til den enkel-

te, ofte via lederen. I bladet vil så det vigtigste 

blive opsamlet, og måske i en reduceret form. 

Jeg håber vi herved for etableret et godt infor-

mationsmedie, med aktive indlæg og spænden-

de læsning for den enkelte. En orden som vores 

kan kun holde sammen og fortsætte, hvsi der 

give den rette og rettidige information.  

Det kræver så at der sker aktiviteter, og jeg vil 

opfordre hver enkelte til at se tilbage på, hvornår 

der sidst er udført et arbejde for ordenen. At 

deltage i ceremonier tæller naturligvis også med. 

 

God læselyst og på gensyn  

 

Med broderlig hilsen 

Johan Knickrehm 

Storprior Dacia 

FORORD  



 

Prioraten Ansgar 

Prioratet er uden prior, men det går vel allige-
vel. 

Der skal etableres en egentlig prioratsledelse! 

 

Kommanderiet Sankt Kjeld  

Kommanderiet har nu en udnævnt kom-
mendator Br. Per Østergaard 

I kommanderiet er aktiviteten er primært Rid-
der Woof. Der har også været en større bam-
seindsamling. Ridder Woof er stadig online få 
hjemmesiden www.ridderwoof.dk. 

Der er mulighed for donationer med angivel-
se af projekt, og det kan være alle projekter  

Der er løbende projekter i samarbejde med 
pleje og aflastningshjem i Nordjylland og 
fremskaffelse af midler til beboerne / patien-
ternes vel. 

 

Kommanderiet Absalon 

Kommanderiet har været uden en udnævnt 
kommendator i hele 2015, hvorfor aktivite-
terne er faldende. Der er dog stadig vagter på 
Himmelexpressen og der er givet en del ma-
teriel til Ukraine via Dansk-Ukrainsk venskabs-
forening. 

Ved konventet i Svendborg blev der optaget 3 
nye Riddere: Tim Nielsen, Jens Vexø og Tor-
ben Lindholm. 

 

Kommanderiet Sankt Knud Hertug 

Kommanderiet er i god gænge og afholder 
regelmæssige møder. Der er stadig aktivitet i 
genbrugsbutikken. Se mere på hjemmesiden. 

Kommanderiet var hovedaktør for årets Inve-
stitur med Tysk/Monogastisk deltagelse. 

Der er optaget en ny Dame: Charlotte Bjørn 
Larsen 

Sankt Eskild 

Intet nyt, de er splittet mellem Vancouver og 
Malta. Prior Lennart balancerer i mellem de 
to ordensgrene og får det bedste ud af det. 
Prioratet deltog i Investituret i Svendborg 

 

Sankt Johannes 

Intet nyt, der sker ikke megen aktivitet og slet 
ingen information. Afventer Dag og Arild op-
læg for handlingsplan .Prioratet deltog i Inve-
stituret i Svendborg 

Investituret 2015 

Det var en årets store opgave for os alle, og 
specielt for Michael Gertsen og hans folk at få 
dette investitur etableret.  

Br. Dag von Schantz blev som Ordenens Kon-
servator udpeget til at lede investituret. Vi fik 
også indført de to gamle ritualer fra DDJ med 
håndvask og lystænding I ritualet. Br. Arild 
Løkken fik udarbejdet en flot ceremoni. 

Der var deltagelse fra England, Sverige, 
Tyskland, Monako, Norge, fra vores søster 
ordensgrene I Danmark og fra os selv. 

Der blev forfremmet 2 personer, Prior for 
Tyskland Shaller og Kommendator Sct Kjeld 
Per Østergaard, og optaget 8 nye, 4 fra Dan-
mark og 4 fra Det Tyske Storpriorat.  

Efter en velgennemført kirkelig ceremoni var 
der drinks og en fælles middag på Hotel 
Svendborg.  

Der var pyntet op med Malteser symboler og 
der blev serveret særdeles god mad. 

Deltagerne blev alle tildelt Ordenens 
erindingsmedalje. 

Der blev holdt taler af de forskellige orden-
grene og alle havde en god dag. 

 

Se flere billder på hjemmesiden, hvor der er 
uploaded et album med mange billeder.  

Uddrag af Storpriors nyhedsbrev 

http://www.ridderwoof.dk/


 

En del vil nok igennem de sidste par år have 

hørt om Ridder Woof, (RW) som er et projekt 

der køres i Sct. Kjeld i Nord og Midtjylland. 

Projektet blev oprindeligt startet af en af vo-

res Sct. Johanneshjælper Jan Langthjem. Pro-

jektet var oprindeligt startet i Tempelridder-

ordenen men grundet det store opgør i den 

ordenen og den efterfølgende medlems flug-

ten, betød at nogle af de oprindelige Tempel-

ridder søgte over i SOSJ. Ridder Woof var til-

tænkt som en indgangsvinkel til at komme i 

kontakt med udsatte børn og børn fra van-

skelig vilkår, primært i aldersgruppen fra 5 til 

12 år. Jan som er reklametegner lavede et 

meget stort stykke arbejde, med at lave teg-

ninger, til de mange forslag som den lille 

gruppe på fem kom med. Det resulterede i 

en opgavebog som var til tænkt til at skulle 

ud på hospitaler hvor børn kunne løse opga-

ver og få læst en historie imens de ventede i 

venteværelserne og ofte var bange og utryg-

ge. Der blev lavet en hjemmeside hvor der 

var anvisninger på hvordan man lavede sin 

egen rustning m.m. Alt sammen rettet mod 

børn fra de dårligst stillede familier. Dette 

betød at da Ridder Woof kom over i Malte-

serordenens regi kunne det røde tempelrid-

derkors udskiftes med ordensflaget. Dette 

gjorde det letter for børn fra ikke etnisk dan-

ske familier at byde Woof velkommen da det 

nu blot var et ”Dannebrog” han havde på 

maven. Ridder Woof blev etableret som en 

selvstændig forening, dog under SOSJ med 

sig egen venneforening. For at promover for-

eningen var vi bl.a. på forårs messe hvor bla. 

Erik Peitersen (kendt fra TV2 gør det selv 

programmer) kom forbi og viste stor interes-

se for projektet.    

 

Projektet i nord 

Fortsættes på næste side 



 

I de første år blev bamse indsamlingen et stort 

punkt, men det blev efterhånden mere og me-

re vanskeligt at komme af med dem igen. Bam-

ser er søde men der er rigtigt meget luft i dem 

og det gør dem rigtig dyre at transporter desu-

den blev vi ramt af et import forbud af tekstiler 

i Afrika. Vi havde ellers etableret et samarbej-

de med Child Care som har et par børnehjem i 

Uganda. Dette resulterede i vi fik to ny Sct. Jo-

hanneshjælper, Katharina og Lars som kom til 

at repræsenter Ridder Woof og Ordenen i Afri-

ka i en periode. For at fremme kendskabet til 

Ridder Woof blev der igennem vores Sct. 

Joh.hjælper Per Vangkilde etableret et samar-

bejde med Aller om distribution af luksus ma-

gasiner af typen Bo bedre, Vouge, In m.m. 

 

Hvorpå der blev klisteret et mærke med opfor-

dring til at støtte vores arbejde. Alene Hjørring 

sygehus aftog 3500 blade og Ålborg 3000 så de 

ca. 17000 blade blev efterhånden afsat.    

Sammen med PlayMais blev der også etableret 

et samarbejde hvor børn kunne bygge en Rid-

der Woof i Playmais og det resulterede i en del 

presse omtale lige som vores bidrag til at sen-

de en nogle skole klasser fra en landsby skole i 

Hørby på eksekution til ARoS i Århus. De havde 

en dejlig tur og vi kunne være med til at finan-

cier turen. 

Til krise center og flygtningecenter begyndte 

vores  indsamling af puslespil,  børne og fami-

lie spil som bringer stor glæde blandt beboer-

ne og ikke mindst blandt børnene. 

Samtidig med dette fik vi henvendelser fra ple-

jehjem som søgte om forskellige ting til at for-

bedrer livs kvaliteten hos deres patienter. Det 

resulterede i donaton af et kæmpe foto væg 

hvor døren var gemt i billedet. Dette var nok til 

at forhindre at de demente patienter forlod 

plejehjemmet, ikke mindst om natten. (Dørene 

må ikke låses på den type institutioner.)  

 

Forsat fra forrige side 

Fortsættes på næste side 



 

Våben rullen 

Den gamle tradition med  ny optagne ridder 

får tilbudt hjælp til etablering at deres eget 

våbenskjold, vil blive genoptaget efter at 

have været stillet i bero i nogle år.  

Det er helt tilbage fra de første johanniter-

ridder været kutyme at når man blev slået 

til ridder fik man ret til at få sig eget våben-

skjold og i Danmark har vi stadig våben-

skjold liggende fra de allerførste ridder der 

genetablerede ordenen tilbage i 1934.  

I SOSJ er vi så heldige at have en an landes 

allerbedste heraldiker som ordensbroder. 

Desværre er Jens Kirkbro grundet sygdom 

ikke længer så aktiv, men han bidrager ger-

ne med rådgivning og ideer til design af 

skjold.  

Dette vil blive lidt mere formaliseret og be-

skrevet i den kommende tid. 

Johanniter heraldik er en speciel form for 

heraldik og hvis man ønsker at læse  mere 

om dette ligger der en fil på medlems delen 

af hjemmesiden under : http://

sosjdacia.org/arkiv.php  og bogen The he-

raldic of the knights of St. John ligger pakket 

i en zip fil lige til at downloade. God læse-

lyst. 

På plejehjemmet Kastanjegården kunne vi do-

nerer en elektrisk markise så patienterne kan 

sidde ude på terrassen i skygge. Det sidste der 

er foretaget på den front er at Ridder Woofs 

venners kasser Lars-Henrik Hyttel har hjulpet 

kommunen med at finde midler til at indkøbe 

ny fjernsyn til et aflastningscenter hvor alt TV 

var analogt og dermed ville gå i sort den 9 feb. 

i år hvor dette signal lukker. Han har desuden 

haft kontakt til  en lokal TV forhandler som har 

indvilliget i at sælge de 33 fjernsyn til hans 

kostpris. Dette gjorde det muligt for kommu-

nen at finde det fornødne beløb til indkøbet. 

I starten af 2015 besluttede bestyrelsen at op-

dele arbejdet imellem børneafdelingen og 

hjælpen til plejehjem og lignede. Dette er re-

sulteret i at RW nu støtter unge fra meget van-

skeligt stillet familier på højskole med lomme-

penge. De familier disse unge kommer fra er 

ofte misbrugs familier fra et meget hårdt mil-

jø. Og det er en fornøjelse at disse unge nu 

skriver tilbage til os og fortæller at de er be-

gyndt på gymnasie m.m. og er kommet ud af 

det miljø de kom fra.  Arbejdet med de ældre 

er primært placeret i SOSJ, for ikke at forvirrer 

med RW både det ene og andet sted.  Så nu er 

den største opgave i Ridder Woof at søge fon-

de til støtte til lommepenge for de unge på 

skoleophold uden for hjemmet.  Der har i Sct 

Kjeld været en rigtig god indstilling  i tilgangen 

til projekterne og de frivillige Sct. Johannes-

hjælper såvel som Ridder Woofs venner fortje-

ner stor tak for deres indsats.        

Forsat fra forrige side 



 

Nyt fra enhederne 

Sct. Knud Hertug Absalon 

Sct. Kjeld 
Sct. Johannes (Norge) 

Sct. Eskild - Sverige 

SOSJ Sct. Knud Hertug afholdte den 31 okto-

ber 2015 internationalt investitur i Svend-

borg. Det var et på alle måder vellykket ar-

rangement som dannede rammen om opta-

gelsen af 7 ny Damer og Ridder af Ordenen. 

Investituret blev afholdt i den smukke Sct. 

Nicolai Kirke midt i Svendborg med efterføl-

gende galla middag på Hotel Svendborg. Ar-

rangementet var flot besøgt af en del gæster 

fra de øvrige ordensgrene samt fra vores af-

delinger i Tyskland, Skotland, England Norge 

Schweiz og Monaco.  

Genbrugs butikken køre i fin stil og der afhol-

des jævnligt konvent og arbejdsmøder i kom-

manderiet.  

I Absalon er der blevet lavet aftale med Cirkel 

Qrden på Frederiksberg om vi kan benytte 

deres lokaler til afholdelse af vores konven-

ter. Vores plan er der afholdes to årlige kon-

venter og derudover det fornødne antal or-

densmøder samt eventuelle arbejdsmøder 

efter behov. Det næste konvent vil blive 

afholdt 05/04 2016 kl. 18.30 i Cirkel Orde-

nens lokaler på Falkoner Alle 96, 2000 Frede-

riksberg. Absalon er desuden i gang med at 

etabler deres projekt ”Peace throug Entre-

preneurship”. Man kan stadig nå at deltage. 

Dette projekt beskrives nærmere på hjemme-

siden i medlemsafsnittet.  Desuden i efterårs 

nummeret af dette blad. 

Projektet Ridder Woof støtter børn og unge 

fra misbrugsfamilier på skoleophold uden for 

hjemmet. Bamse indsamling er blevet reduce-

ret til to gange årligt da det er et større stykke 

logistik arbejde at indsamle og distribuer alle 

disse bamser. Hvis der er nogen der kan afse 

en lørdag til at hjælpe med at indsamle bam-

ser vil vi blive glade for en hver form for hjælp. 

Det drejer sig om at stille sin adresse til rådig-

hed hvor man så på en bestemt lørdag kan 

aflever bamser som efterfølgende sendes til 

central lager. 

Intet nyt, der sker ikke megen aktivitet 

p.t.og er ingen information om kommen-

de tiltag. 

P.t. ingen aktiviteter, afventer fusionen.  



 

Fra hjemmesiden Kommende aktiviteter 

Vores webbutik  som for tiden er lidt på vå-

geblus har stadig en del vare som  kan købes 

gennem  hjemmesiden eller ved at sende en 

mail til shop@sosjdacia.org.  

 

Miniature  af Ordens halskors som benyttes 

t il bl.a.  Arbejdsmøder m.m. Pris  dkr.199.- 

 

Henley armbåndsur med malteserkorset .   

Prisen er dkr. 299.-  

Md. SOSJ / 
Komturierne 

GRM / 

Hafnia & Jut-
landia 

MRH / 

Dagmar 

JAN.   08. K   

        

        

  29. K - SKj.     

FEB.       

   12. K   

      16. OM 

        

MAR
. 

      

    11. K   

        

      22. KM 

        

APR
. 

 05. K - Abs. 08. K   

        

       

       

MAJ       

    13. RD 10. ÅO 

        

        

JUNI       

        

        

      25. SE 

        

K: (Ord.) Konvent;   

KK: KirkeKonvent;  

OM: Ord.møde;  

ÅO: Åbent Ord.møde;  

KM: Kapitelmøde  

SE: Sommer Ekskursion;  

RD.: Ridder dag 

Man er velkommen til at deltage, blot man forhånds 

tilmelder sig. dag 



 

Internationalt nyt. 

Den forløbige dato for lanceringen af vores ny inter-

nationale hjemmeside er den 1/4 og den vil erstatte 

de lokale hjemmesider såvel i Europa som i resten af 

verden. Det er en meget flot og professionel side som 

vi kan være meget tilfreds med. Vi kan derefter lave 

vores hjemmeside til en ”members only” side hvor vi 

kan lave et større og bedre medlems område. Dette 

giver os mulighed for allerede nu at begynde at over-

veje hvordan siden skal se ud efter 1 april. Derfor vil 

vi gerne opforder alle til at komme med input til hvad 

man kunne forestille sig en ny medlems side skulle 

indeholde og eventuelt være bygget op. Eventuelle 

forslag kan sendes til web@sosjdacia.org og gerne så 

snart som muligt. Den internatiomale hjemmeside 

bliver af testet for tiden og som det ses på billedet 

nedenfor er det et meget anderledes og friskt desig-

ne.   

Investitur 2016 

Priory of Western USA 16 April    

Okanagan   7 May  

Vancouver   11 June 

Cleveland             ??September 

Finland   27 August 

France   15 October 

Victoria   22 October 

London               26 November 

 


