MEDLEMSKAB
Alle kvinder og mænd som har et kristent livssyn og
livsgrundlag, og som har et ønske om at udøve barmhjertighed i praksis, kan blive medlem.
ØKONOMI
Vi har et optagelses gebyr på kr. 1.100. (Som også dækker kontingentet for året ud)
Det årlige kontingent er kr. 1.000.
Enhver form for insignier udlånes af Ordenen og en
kappe koster kr. 2.100.

KONTAKT OPLYSNINGER
Prior
Henrik Løvenwald
Tlf. 40 35 88 72
Mail: hl@sk-as.dk
Sekretær
Per Duelund
Tlf. 44 48 36 19
Mail: per@duelund.pm
Læs mere på
www.saintlazarus.dk

STORPRIORATET I DANMARK
AF HOSPITALSORDENEN
SAINT LAZARUS AF JERUSALEM

LAZARUS ORDENENS HISTORIE
Saint Lazarus Ordenen var en Romersk katolsk orden, som
blev grundlagt af Tempelridderne omkring 1119 i et hospital
for spedalske i kongeriget Jerusalem. Pleje af de spedalske
var det oprindelige formål med Ordenen, som blev opkaldt
efter den katolske helgen Saint Lazarus. Andre hospitaler,
som var tilknyttet hospitalet i Jerusalem, blev i tidens løb
etableret i andre byer i Det hellige Land, især i Acre, men det
skete også i forskellige lande i Europa, særligt i Syditalien
(Capua) Ungarn, Schweitz, Frankrig (Boigny) og England
(Burton Lazars)
Ordenen blev anerkendt af Kongen Fulk af Jerusalem i 1142,
og kirkeretsligt anerkendt som en hospitals- og militær ridderorden under den såkaldte Rule af Saint Augustine ved en
befaling ved navn ”Cum a Nobis Petitur’’ af Pave Alexsander
IV i 1255. Hovedsædet var i Saint-Jean,d’Acre i Jerusalem og
- efter kongeriget Jerusalem fald - i Château Royal de
boigny-sur-Bionne i Frankrig. Adskillige århundreder senere
blev det nedgangstider for ordenen, og aktivteten ophørte
helt efter den franske revolution.
I 1489 gjorde Pave Innocent VIII forsøg på at sammenlægge
Ordenen og dens besiddelser med The Sovereign Military
Order of Malta. Dette vakte imidlertid modstand i Ordenen i
de fleste lande, hvor man stadig havde sine besiddelser.
I 1572 blev Saint Lazarus Ordenen i Italien sammenlagt med
Sankt Mauritius ordenen under det Kongelige hus Savovy, og
kom til at hedde Sankt Mauritius og Lazarus Ordenen, som
eksister endnu.

HVEM ER VI
The Grand Priory of England, Wales,Isle of Man and Channel
islands of The Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem,er en Orden af hospitalsriddere, stiftet, indviet og etableret i 1995, som beskæftiger sig med hjælp og forbedring af
livskvaliteten hos personer med behov for hospicepleje, enten i deres eget hjem, eller i et specielt indrettet hospice.

Broderskabet er opbygget efter ideerne fra den tidlige historie om den gamle Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. I erkendelse af betydningen af denne historiske Orden fremstår Ordenen som en praktisk ridderorganisation,
der er tilpasset humanitære behov af i dag, men inspireret af
de idealer og traditioner, der er lige så betydningsfulde for
engagerede kristne nu som de var for mange århundreder
siden. Alle er hjertelig velkomne til at deltage i The Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalems indsættelser, som
afholdes to gange om året i City of London og efter behov i
Danmark.

DET KRISTNE BUDSKAB
Det er vigtigt at fremhæve, at Ordenen er baseret på det
kristne livsgrundlag, hvilket blandt andet kommer til udtryk i
optagelsesritualet til Ordenen, hvor dette løfte er en del af
ritualet:

”Lover du højtideligt at iagttage og adlyde vedtægterne og
bestemmelserne i Hospitalsordenen Saint Lazarus of Jerusalem; i dit liv og adfærd, at opretholde høje idealer om kristen
hengivenhed, tjeneste og næstekærlighed; yderligere ved dit
arbejde, forpligtelser og bønner at understøtte ordenens bestræbelser på at mindske lidelse og fremkalde den velsignede samhørighed af alle kristne mennesker, som i sandhed
tilhører Kristi hellige kirke”.

UDDRAG AF ORDENENS VEDTÆGTER
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at indsamle midler til støtte af opførelse og
drift af børnehospicer eller forestå indkøb af udstyr til allerede eksisterende børnehospicer. Der fokuseres ligeledes på
at støtte den nære familie i den svære tid. Denne støtte foretages udelukkende gennem Lazarus Care, der er en selvstændigt registreret forening med CVR nr.35989587.
Alle indsamlede midler går ubeskåret til foreningens formål.

Læs mere på www.lazaruscare.dk

