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LederLeder  

Fattigdoms-
bekæmpelse i Israel 
 
I Dansk-Jødisk  Venskabs bestyrelse ser vi tilbage 

på året 2013 med taknemmelighed til alle vore 

støtter og forbedere. Vi har netop afsluttet vores 

specielle Chanuka-indsamling til fattige og nødstedte i Israel. Det er 

med stor glæde, at vi kan meddele, at det samlede beløb mærket Nød 

er på kr. 54.396 Stor TAK til alle der har bidraget, og en lige så stor 

tak til alle, der i årets løb har støttet DJV’s arbejde blandt fattige, 

børnerige familier i Jerusalem og udsatte børn og unge.  

 

Den årlige opgørelse over fattigdommen i Israel er netop offentliggjort 

af Israels National Insurance Institute (NII) og Central Bureau of 

Statistics (CBS). I rapporten kan man læse, at 1.754.700 israelere er 

fattige, dvs. 23,5 procent af Israels befolkning. Blandt disse er der 

817.200 børn, hvilket svarer til 33,7 procent af alle børn i landet. Det 

er høje tal. Hvert 3. israelske barn lever i fattigdom. Samtidig er det 

vigtigt at være opmærksom på, at den fattigdomsgrænse, som Israel 

opererer med, er sat så lavt, at det kun er de allermest fattige familier 

og individer, som kommer med i den netop offentliggjorte statistik. 

 

Israel er på mange måder et stærkt og højt udviklet land, men der er 

en bagside af medaljen, som bl.a. skyldes de store sikkerhedspolitiske 

udfordringer, Israel står overfor. Det er en økonomisk voldsom 

belastning at være en jødisk stat, som jævnligt bliver udsat for trusler 

om udryddelse. Det kræver et kontinuerligt højt beredskab. Men 

fattigdom udgør også en strategisk trussel mod landet, som den nye 

leder af Arbejderpartiet, Isaac Herzog, gjorde opmærksom på, da 

rapporten om fattigdom i Israel for nylig blev offentliggjort. 

 

Der er kun én jødisk stat i verden, Israel, og det land og det folk vil vi 

sammen med alle danske Israel-venner også i året, der ligger foran os, 

arbejde for i både ord og praktisk handling. I Dansk-Jødisk Venskab 

vil vi gerne kunne udvide vores hjælp til Israels fattige familier og 

udsatte børn og unge, for på den måde at være med til at styrke det 

israelske samfund, så alle landets indbyggere får dækket deres basale 

behov som kost, bolig og uddannelse. Vi er så privilegerede, at vi lever 

i en tid, hvor vi ser for vore øjne, at Zion genoprettes. Det forpligter, og 

det kalder på vores fortsatte engagement og medleven. 

 

Tak at Israel også kan regne  
med din hjælp i 2014. 

Godt Nytår! 
 

 

Eva Ravn Møenbak, 

formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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I december havde jeg 

privilegiet igen at besøge 

Israel og de mange venner og 

samarbejdspartnere, som jeg 

og Dansk-Jødisk Venskab har i 

landet. 

 Jeg landede dagen efter 

den store snestorm, som 

lukkede Jerusalem for trafik i 

tre dage. Det betød, at jeg 

måtte blive i Tel Aviv nogle 

dage, inden jeg kunne drage op 

til Jerusalem. 

Smukt var det at se byen 

snedækket, men  sneen havde 

også  betydet megen 

ødelæggelse. 

 Næsten alle træer  havde 

knækkede grene, og i mange 

områder havde folk været 

uden elektricitet i flere dage. 

 
 

Jeg mødte Rabbi Yoran 

Baruchian og afleverede 

kærlighedsgaverne fra 

Dansk-Jødisk Venskab i 

form af penge og flere 

brugte briller. Han 

fortalte, at der var 

kommet ekstra mange 

forespørgsler om hjælp i 

forbindelse med den 

strenge vinter. Flere var 

faldet og havde knust 

deres briller og behovet 

for varme tæpper er stort. 

Han takker for den 

trofaste støtte fra 

vennerne i Danmark. 

forts. s.4 
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Af Linda Møller, bestyrelsesmedlem i Dansk-Jødisk Venskab 

    Ahavat Kol Israel 

 
 

Sne i 
Jerusalem 

Yoran Baruckian med 
ansøgninger om hjælp 

Yoran Baruckian med 
brilledonation 
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Forts. fra s. 3 

Orr Shalom 
Jeg havde også en 

kærlighedsgave med til Orr 

Shalom fra Dansk-Jødisk 

Venskab. Debbie Faier er igen 

i fuld vigør i Orr Shalom efter 

en kort pause i forbindelse 

med, at hun og familien tog en 

7 årig pige i pleje. Debbie gav 

en opdatering på de mange 

tiltag i Orr Shalom ( se s. 6-7 ) 

og om, hvordan de etiopiske 

børn fra familie M, som DJV 

hjalp igennem mange år, nu 

trives og alle er enten  i 

arbejde eller under uddan-

nelse. Hun og  Orr Shalom 

sender også en stor tak tilbage 

til vennerne i DJV for 

gavmildhed og trofast 

engagement. 

 

Hjertestrik 
Orr Shalom har i 2013 

modtaget meget tøj fra projekt 

”Hjertestrik” og deres lager er 

nu fyldt op. DJV har besluttet 

at fortsætte projektet og i  

stedet give tøjet til 

”Macheseh”, som er en 

tjeneste, der rækker ud til 

børnefamilier i krise og 

kvinder udsat for vold. Jeg 

havde en kuffert fyldt med 

smukt og varmt uldstrik til 

babyer og lidt større børn med 

til dem. Lederen Lena Levin 

kunne slet ikke skjule sin 

begejstring og var overvældet 

af taknemmelighed. Takken er 

hermed sendt videre til alle de 

trofaste kvinder rundt om i 

landet, som har lagt kærlighed 

til de jødiske børn i hver en 

maske!  
 

Maon Nechim 
Jeg nåede også en tur indenom 

Maon Nechim i Netanya, hvor 

DJV har haft volontører i flere 

omgange. Fik hilst på 

socialrådgiver Beni, som er 

volontøransvarlig og Aviel,  

 

 

 

som er den daglige 

leder. De  havde kun 

rosende ord at sige 

om volontørerne fra 

DJV og opfordrede til 

at sende flere. De 

glæder sig til at 

modtage Ejnar 

Mikkelsen, fra Højbjerg, som 

kommer dertil som volontør i 

begyndelsen af januar 2014. Et 

besøg hos Dina Lutati, lederen 

af de internationale volontører, 

sikrede, at alle formaliteterne 

kom på plads. 

 

 

Dina Lutati, lederen 
af de internationale 
volontører i Israel 
 

Esti Avraham 
Der var også mulighed for at mødes 

to gange med Esti, dels hos mig i 

DJVs lejlighed i Jerusalem og dels 

hos hende i Tel Aviv. Mange i DJV 

kender Esti, den unge etiopiske 

kvinde, som DJV har støttet igennem 

en årrække, da hun studerede jura. I 

dag er Esti færdiguddannet jurist og 

har travlt som freelance advokat 

rundt om i landet og arbejder mest 

som forsvarer i sager, der primært 

handler om vold i familien. Hun 

trives med de mange opgaver og store 

udfordringer. Desuden vil Esti, i 

samarbejde med Orr Shalom, 

genoptage kontakten som ven og 

mentor for M, en ung etiopisk pige, 

som har brug for støtte. 
 

”Machesh” leder, 
Lena Levin kunne slet 
ikke skjule sin 
begejstring og var 
overvældet af 
taknem-elighed. 

Maon Nechim 
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Fort. Fra s.4 

 
Kontaktpersoner 
 

Dansk-Jødisk Venskab har fået en 

aftale i stand med to personer, 

bosiddende i Israel, som gerne vil 

fungere som kontaktpersoner for 

DJVs tjeneste i landet. Det drejer 

sig om Anne Berit Gali, som har 

påtaget sig opgaverne i Jerusalem 

bl.a omkring lejligheden og 

Charlotte Levi, som har sagt ja til 

at fungere som kontaktperson for 

volontørerne i den kommende tid. 

Vi ser frem til samarbejdet og er 

glade for deres hjælp. Jeg 

fortsætter den koordinerende 

funktion i Danmark. 

 

 

Ferie 
Turen i december var også en dejlig 

ferietur. Jeg mødte mange gode 

venner og tidligere patienter.  

 

Besøgte bl.a Zedikias Huler/Kong 

Salomons udgravninger under Den 

Gamle by.  Og så var jeg på en 

skøn og udfordrende vandretur  i 

Nahal Makuk ( Samarias ørken). 

 

Linda Møller 
 

 
 
Ved Safra Square.  
Linda på energi/
varmeproducerende 
cykel 
 
Spændende! 

På vandretur i Nahal Makuk  
 
 
Zedekias huler/Kong 
Salomos udgravninger 
under Den Gamle By 

Genesaret Sø 



Støtte til vores 

familiegruppe-

hjem 
Vi er meget taknemmelige for 

Dansk-Jødisk Venskabs 

mangeårige støtte til to 

familiegruppe-hjem – Dennis 

og Ramot hjemmene. Jeres 

gavmildhed har gjort det 

muligt for de meget udsatte 

børn, som bor der, at opleve en 

sund model for familieliv, så de 

trives i kærlige, sikre, 

terapeutiske og stabile 

omgivelser. 

 Jeres gavmilde gaver har 

haft stor betydning. I sørgede 

for yderst tiltrængt tøj, en 

frivillig fra den Nationale 

Service af Frivillige til at 

støtte husforældrene i deres  

umådeligt store  fysiske og 

følelsesmæssige ansvar, og 

gjorde det muligt for de mest 

sårbare børn i begge hjem at 

deltage i en sommerlejr  i 

ferieperioden, hvor de ellers 

ikke havde mulighed for at 

tage andre steder hen. Håber I 

vil nyde denne rapport, som 

fortæller jer mere om 

hjemmene og de børn, I hjalp 

sidste år. 

Dennis Familie 

Gruppe hjemmet 
Dennis Therapeutic Family 

Group Home giver i øjeblikket 

en kærlig ramme for 11 børn 

inkl. to hold søskende.  

Hjemmet har for nylig taget 

imod Irena* på 14 år. Hun er 

et utrolig indadvendt og stille 

barn og ude af stand til at 

kommunikere med ord. Hun 

bliver undervist i en lille 

specialklasse, der er specielt 

oprettet til børn med 

indlæringsvanskeligheder. På 

grund af hendes manglende 

kommunikation har det været 

vanskeligt at integrere hende i 

hjemmet. Imidlertid er hun for 

nylig begyndt i en køkkenskole 

i fritiden, og det har haft en 

stor indvirkning på hendes 

resocialisering. 

 Hun har virkelig gjort 

fremskridt i klassen, og de 

andre børn i hjemmet elsker de 

lækkerier, hun bringer med 

hjem. Hver uge venter de ved 

døren for at se, hvad hun har 

med – det har været godt for 

hendes selvværd til trods for 

udfordringen med hendes 

tavse væsen. Klassen og den 

efterfølgende sociale accept 

har gjort hende godt, og 

lederne er positive omkring 

hendes fremtidige udvikling og 

integrering i hjemmet. 

Dansk-Jødisk Venskabs hjælp  

til børn i Israel 
Af Debbie Faier, næstformand i Orr-Shalom 

Debbie Faier 

DJV  DJV  DJV  DJV  ----        side  6side  6side  6side  6    

Tak 
Her ved slutningen af året vil 

vi gerne give vores dybtfølte 

tak til danske venner af Orr- 

Shalom for jeres trofaste 

støtte til børnene i Orr- 

Shalom.  

 Der har været mange 

højdepunkter dette år – f.eks. 

modtog vi Præsidentens  

Belønning år 2013 for 

Frivilligt Arbejde fra 

præsident Shimon Peres, 

men hvad der er endnu 

vigtigere er, at vi takket 

være jer har været i stand til 

at fortsætte med at redde 

Israels mest sårbare børn og 

hjælpe dem til at få et nyt 

liv. 
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Ramot Familie 

Gruppe hjemmet 
I denne sommer er der kommet 

tre nye teenagers til hjemmet, 

og huset er nu fyldt med 11 

børn – hovedsageligt teenagers! 

Dette år har medarbejderne 

heldigvis været de samme – 

husforældrene er i gang med 

deres andet år efter et meget 

succesfuldt første år, og 

socialarbejderne og de 

nationale frivillige er de samme 

som sidste år. Stabilitet og 

kontinuitet er meget vigtige for 

børnenes velbefindende, og de 

begynder året med at føle sig 

meget trygge og hjemme i 

huset. 

 Sidste uge fejrede 

hjemmet Lia´s* Bat Mitzvah 

(jødisk konfirmation). Lia er 

bogstavelig talt vokset op i 

hjemmet, idet hun har boet der 

i syv år. Personalet gjorde en 

stor indsats for at give hende 

den fest, hun fortjente,  og som 

var ligesom hendes 

jævnaldrendes, der alle fejrer 

deres Bnei Mitzvot dette år . 

Hun holdt fest i en hall, som 

var fuldt udstyret med en DJ. 

Det var en meget rørende dag 

for hende og hele hjemmet, da 

hun virkelig har tilbragt 

størstedelen af sin barndom i 

Ramot hjemmet. Bat 

Mitzvah´en var kulminationen 

på hendes fantastiske udvikling 

i Orr-Shalom, og alle, der 

festede sammen med hende,  

forstod og værdsatte virkelig  

dette! 

 

 

Emergency  

Safe Haven 
Jeres støtte gjorde os i stand til 

at sende de mest sårbare børn 

fra disse hjem til vores 

Emergency Safe Haven 

(tidligere kaldt terapeutisk 

ferielejr). Orr-Shalom holder 

Emergency Safe Haven fire 

gange om året under 

hovedferierne i Israel. De 45-50 

børn, der deltager, har absolut 

ingen familie til at tage sig af 

dem selv nogle få feriedage, 

eller også ville de møde 

overgreb eller forsømmelse, 

hvis de kom hjem.  

 Safe Haven tilbyder et 

ferietilflugtssted og trygge 

terapeutiske rammer, ligesom 

de giver disse børn i risiko-

zonen gode og berigende 

muligheder såsom sport, 

vandreture, dagture, sjov og 

udviklende aktiviteter. Børnene 

kan nyde deres ferie, ligesom de 

fleste andre israelske børn, 

samtidig med at de udvikler 

værdifulde sociale kompetencer 

og nyder nye oplevelser. Skønt 

disse børn er i en desperat 

situation, føler de sig trygge på 

lejren og nyder tiden der. 

 

Tak fordi  

I var der i 2013 
Vi siger jer, danske venner, 

mange tak, fordi I sammen med 

Orr-Shalom i dette år har 

hjulpet Israels alvorligt 

misbrugte og forsømte børn. 

Med jeres hjælp vil vi fortsætte 

med at give disse børn varme, 

kærlige hjem og livsvigtig 

støtte, så de kan overvinde 

deres ufattelige traumer, 

genopbygge deres liv og opnå en 

bedre og mere stabil fremtid. 

Vores 1.300 børn takker jer! 

 

 

OBS *navnene er ændret for at 

beskytte børnenes identitet.  

Billedet på side 6  er er 

tilfældigt udvalgt billede og 

har intet med Orr-Shalom at 

gøre. (red.) 

Mindeord om  

Zvi Givati 
 
 Zvi Givati sov stille ind i sit 
hjem fredag d.15. november 
2013. 
 Han og hans kone 
Esther fik i 1975 kontakt med 
stifterne af Dansk-Jødisk 
Venskab, Christian og Inge 
Svendsen, og Zvi og Esther 
var fra starten med til at 
præge DJV’s sociale enga-
gement i Israel. 
 Zvi og Esther fungerede 
som ”israelske forældre” for 
mange af DJV’s første 
volontører og åbnede deres 
hjem og hjerter for dem såvel 
som for danske turgrupper. 
Esther og Zvi var flere gange 
DJV’s gæster i Danmark, og 
mange vil huske Zvis 
inspirerende taler og sanglyst 
fra konferencer både i 
Danmark og i Israel. Han var 
en ildsjæl og brugte mange 
år som brobygger mellem det 
jødiske folk, staten Israel og 
kristne rundt om i verden, 
ikke mindst vennerne i 
Danmark, som stod hans 
hjerte ekstra nært. 
Dansk-Jødisk Venskab har 
med Zvis bortgang mistet en 
sand Chaver (ven). 
 

 Æret være hans 

minde 
 
 
 

 Dansk-Jødisk Venskabs 
bestyrelse 
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Den etiopiske masseimmigration 

til Israel er nu officielt slut, og en 

ny rejse starter for de mange nye 

immigranter – en rejse hvis mål 

er en succesfuld integration ind i 

det israelske samfund. 

 

Af Cecilie og Jeremy Longfield 

 

Etiopiske immigranter begynder 

deres liv i Israel i Jewish 

Agency's 16 indslusningscentre, 

som ligger spredt mellem 

Nahariya i nord og Beer Sheva i 

Negev ørkenen.  

 De fleste nye immigranter 

bor på et indslusningscenter i 

omkring et år, hvor de i trygge 

rammer har tid til at tilpasse sig 

deres nye omgivelser. Centrene 

er skræddersyede til at tilgodese 

nye immigranters specifikke 

behov, og udover gratis kost og 

logi, hjælper man dem med at 

afbøde de vanskeligheder som 

integreringen ind i et nyt 

samfund kan bringe med sig. 

 Udover at huse immigran-

terne tilbyder centrene også 

følgende: 

• hebraisk undervisning 

• orienteringsprogrammer, 

jobsøgnings-workshops og 

lektioner om erhvervs- og 

uddannelsesmuligheder  

• kulturelle programmer, 

fejringen af jødiske 

helligdage og kurser og 

feltbesøg som underviser 

om jødedommen, zionisme 

og livet i Israel 

• vuggestueprogrammer for 

de yngste 

 

Indslusningescentrene er unikke, 

da de tilbyder en bred vifte af 

servicer for at facilitere de nye 

immigranters integration, ved at 

give dem de redskaber de 

behøver for at kunne leve 

selvstændige liv i Israel. Ud over 

at skabe rammer, hvor alle 

praktiske behov tilgodeses, bliver 

immigranterne guidede igennem 

indslusningsprocessen af 

professionelle erfarne teams.  

 

En ny verden 
I indslusningscentrene venter et 

væld af nye alsidige 

udfordringer. De etiopiske 

immigranters nye hjemland er 

sammenlignet med Etiopien, et 

meget rigt og vestlig orienteret 

land, med stort fokus på 

vigtigheden af uddannelse mv.   

Ifølge The Multidimentional 

Poverty Index', også kendt under 

betegnelsen MPI, er Etiopien 

verdens næstfattigste land, med 

Niger på førstepladsen. Ifølge 

UNESCO indikerede statistikker 

i 2009, at 82% af etiopiske 

kvinder fra 15 år og opefter og 

58% af mænd i samme 

aldersgruppe, er analfabeter. 

Oveni kommer mødet med en ny 

kultur og mentalitet, samt 

tilegnelsen af et nyt sprog og 

meget mere.  

 At tilpasse sig et nyt 

samfund, lede efter et sted at bo 

og finde arbejde, er store og ofte 

skræmmende udfordringer for de 

fleste. Når disse så kombineres 

med nødvendigheden af at lære 

et nyt sprog, og i de etiopiske 

immigranters tilfælde, en brat 

overgang fra et patriarkalsk 

bondesamfund, til en travl 

teknologisk kultur – er 

udfordringerne intet mindre end 

overvældende. 

 

I Jewish Agency vil man gerne 

være med til at skabe et stærk 

fundament for etiopiske børns 

fremtid i Israel. Der bor omkring 

5,500 etiopiske jøder fordelt på 

de 16 indslus-ningscentre, og 

heraf deltager ca. 2,000 børn og 

unge i Jewish Agency's Yesodot 

program. Programmet er 

udviklet med særligt henblik på 

at hjælpe etiopiske børn og unge 

med at opnå en succesfuld 

integration ind i det israelske 

samfund. Tiden i indslusnings-

centret er kort, så en øjeblikkelig 

målrettet støtte kan være med til 

at danne grobund for en frugtbar 

fremtid i Israel. 

Yesodot-programmets fem 

primære projekter er: 

• Skoleforberedelse (for de 5-6 

årige) 

• Matzophin – et tilbud om 

ekstra undervisning tilpasset 

efter det enkelte barns behov. 

• Støttelærere – fungerer også 

som ledsagere og rollemodeller, 

og assisterer i udviklingen af 

sociale kompetencer   

• Bar/Bat Mitzvah – del af et 

intensivt program om 

jødedommen, hvor der bl.a. 

lægges vægt på anerkendelsen af 

diverse overgange i barnets liv - 

overgangen fra barn til voksen, 

fra et liv i Etiopien til et liv i 

Israel m.v.   

• Sommerlejre (for de 4-11 

årige) 

 

Alle økonomiske gaver fra 

Dansk-Jødisk Venskab til 

Jewish Agency går til Jewish 

Agencys etiopiske afdeling, 

som beskrevet ovenfor. 

 

Foto. Jewish Agency 

Foto. Jewish Agency 

 



Ja, så er vi hjemme igen efter 

to vidunderlige måneder 

sammen med vores nye 

familie. Hver dag var en 

spændende dag med mange 

oplevelser. Vi fik hygget os 

med dem og lærte dem endnu 

bedre at kende. Vi var på ture, 

og da det blev chanuka, fejrede 

vi højtiden på hjemmet og 

privat  -  skønt at lære de 

jødiske traditioner.  

 Sidste gang vi var på 

Maon Nechim, fik vi kontakt 

med et børnehjem, så da vi 

kom hjem og fortalte det i 

vores bibelgruppe, samlede vi 

penge ind, som vi denne gang 

afleverede. Fantastisk at 

mærke den glæde og 

begejstring, da vi kom og 

afleverede lidt penge. 

 Det var rigtig svært at 

sige farvel, og tårerne kunne vi 

ikke helt holde tilbage, men vi 

aftalte at komme igen næste år 

til august. Vi har den store 

glæde, at til maj skal vi af sted 

med en gruppe på 35 til Israel. 

Det er vidunderligt at få lov til 

at vise netop det, som vores 

hjerter banker for.   

 Vi elsker Israel og det 

jødiske folk og er dybt 

taknemlig over, at vi, siden vi 

var volontør første gang i år 

2007, har været i Israel hvert 

år. Vi ser frem til et nyt 

spændende år, hvor vi bare vil 

stille os til rådighed for Gud.  

 

 Kærlig hilsen Helen og Aage 
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Vi sagde ikke farvel, men på gensyn 
Volontørhilsen fra Helen og Aage Kornbek 

 

 

 

 

Vi har kontakt med et Vi har kontakt med et Vi har kontakt med et Vi har kontakt med et 
børnehjem i Netanya børnehjem i Netanya børnehjem i Netanya børnehjem i Netanya 
og her er vi på besøg og her er vi på besøg og her er vi på besøg og her er vi på besøg 
for at aflevere lidt for at aflevere lidt for at aflevere lidt for at aflevere lidt 
penge, som vi gennem penge, som vi gennem penge, som vi gennem penge, som vi gennem 
det halve år har samlet det halve år har samlet det halve år har samlet det halve år har samlet 
sammen i vores sammen i vores sammen i vores sammen i vores 
bibelgruppe.bibelgruppe.bibelgruppe.bibelgruppe.    

Her er vi hjemme hos vores Her er vi hjemme hos vores Her er vi hjemme hos vores Her er vi hjemme hos vores 
venner og fejrer chanukka.venner og fejrer chanukka.venner og fejrer chanukka.venner og fejrer chanukka.    

Disse skønne specielle kager til Disse skønne specielle kager til Disse skønne specielle kager til Disse skønne specielle kager til 
deres chanukah som hedder deres chanukah som hedder deres chanukah som hedder deres chanukah som hedder 
sufganiot og smager skønt, sufganiot og smager skønt, sufganiot og smager skønt, sufganiot og smager skønt, 
men feder.men feder.men feder.men feder.    

Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive         
DJVDJVDJVDJVDJVDJVDJVDJV--------volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?        
    

Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside:Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside:Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside:Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside:    
www.djvenskab.dkwww.djvenskab.dkwww.djvenskab.dkwww.djvenskab.dk    
Eller kontakt DJV’s kontaktperson Linda Møller,Eller kontakt DJV’s kontaktperson Linda Møller,Eller kontakt DJV’s kontaktperson Linda Møller,Eller kontakt DJV’s kontaktperson Linda Møller,    
mail:elkaer1@gmail.com, tlf. 5056 6414mail:elkaer1@gmail.com, tlf. 5056 6414mail:elkaer1@gmail.com, tlf. 5056 6414mail:elkaer1@gmail.com, tlf. 5056 6414    



Kvittering forKvittering for  

gaver og kontingentergaver og kontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

November 2013::  
Karl Frede Hulstrøm 200,  Susanna  & S. 
Fischermann 250, Tage Barrit Nielsen 150, 
Elding 600, Kirsten Jønsson 300, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Aage Woller 500, Henning 
Simonsen 100, Anonym 100, Eva & Ove Stage 
100, Birgit Askholm 200, Else & Bent Lyngbye 
325, Anonym 1500, Anette J. Pugh 300, Willy 
Christensen 100, Anonym 100, Else & Jens 
Erik Pedersen 200, Kristina & Jan Poulsen 
400, Aksel Jensen 500, Brian Kallehauge 200, 
Arne Toldam 100, Tommy  Vestesen 200, Lena 
Lumholtz 100, Annette Madsen 200, Else 
Lange 300, Ole Jensen 300, Esther Sørensen 
500, Margrethe Jensen 500, Leif Roslind 600, 
Lis & Johan Due 500, Elsebeth Horst 
Sørensen 100, Gunnar Ingemann Jensen 500, 
Kirsten & Egon Olesen 1000, Jytte Lyngroth 
500, Lillian Lundbæk 100, Kirsten J. Hansen 
650, Torben Gørgens 300, Johanne Sørensen 
500,  Anita Nørgaard 100, Levi Hansen 300, 
Anonym 2100, Ingolf Bjørsted 200, Martha 
Hansen 500, Ruth Tychsen 100, Egon Falk 
Lauritsen 250, G. Lund-Jensen 200, 
Evangeliekirken 1000, Grethe E. Dohn 150, 
Gerda Hedeby 1100, William Marcher 2000, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Svend Oluf 
Riisager 1000, Annelise Vedel Ruhnau 300, H. 
K, Neerskov 300, Aage Woller 500, Exodus MC 
500,  Ketty Rasmussen 200, Helga Nygaard-
Nielsen 500, Allan Vinfeldt Jensen 100, Aase 
Nielsen 600, Frede & Lillian Jensen 200, 
Immanuel Kasse 2000, Edel Næsby 500, Søren 
Bøgel Pedersen 150, Margit Vielsted 600, Kaja 
Redam 500. Anonym 7000, Jens Toft-Sørensen 
100, Else & Svend Vig 200,  
  
December 2013 

Elding 600,  Ruth Christensen 75, Henning 
Møller Christensen 200, Vibeke Søllner 400, 
Mrk. PGJ 500, Tage Barrit Nielsen 150, 
Kirsten Jønsson 300, Inge & Tim Thinggaard 
135, Bjarne Sørensen 2000, Anonym 100, 
Kristina & Jan Poulsen 400, Else & Jens Erik 
Pedersen 200, Tommy Vestesen 200, Brian 
Kallehauge 200, Anne-Grethe Pedersen 100, 
Filip Graversen 800, Anonym 1501, L.C. 
Hansen 600, Anette J. Pugh 300, Lis & Johan 
Due 500, Dagmar & Tage Larsen 100, Hanne 
Jensen 150, Ejvind Jepsen 300, Martin Ruben 
Dam 500, Edith Jensen 600, Ninna Pedersen 

500, Helge Willy Aaberg 5100, Arne Toldam 
100, Rigmor Gundfelt 1000, Renate Wagner 
300,  Dore Bjørneboe 1000, Ruth Pedersen 
7500, Frede Pedersen 7600, G. & E. Sørensen 
200, Torben Gørgens 300, Lissi Ankjær 
Nielsen 300, Ole Jensen 300, Henning Evald 
Lütje 300, Kirsten Nielsen 500, Levi A. 
Hansen 300,Anita Nørgaard 100, Ejner 
Mikkelsen 100, Ida Schytt 100, Birte Andersen 
135, Anna Boelskifte 200, Maja & Egon 
Jørgensen 100, Elsebeth D.M. Newman 100, 
Carsten Ladefoged 100, Anette Clausen 100, 
Anna Elise Jørgensen 400, A.V. Moos 1000, 
Ketty Rasmussen 200, Niels E. Flensted-
Jensen 100, Annette Madsen 200, Bjarne 
Kühnrich 500, Evangeliekirken 1000, Ole 
Hamann 1000, Susanne Kamper Plenborg 
100, Anna Wendelboe 4000, Susan Lytzenstein 
100, Birgit Askholm200, Uni Neerskov 100, 
Else Marie Pedersen 250, Søren Christian 
Christiansen 300, Kirsten Hansen 500, 
Rigmor Jensen 275, Kirsten Bak Reith 1000, 
Exodus MC 500, Signe Steenholdt 300, H. P. 
Lodahl 500, Ulla Laursen 100, Pekka 
Johannes Puukka 1100, Lilian Constance 
Bakae 100. Søren Bøgel Pedersen 150 
 
November  -  December: 

 

Chanuka 

Henning Næsager 200, Carsten Ladefoged 
500, Samly Fjalheim Reinert 100, Bent Avlund 
300, Steen Lorenz Vogt 300, Mogens Mølgaard 
Andersen 300, Kirsten Pedersen 300, Lis & 
Bent Nielsen 500, Else Margrethe Larsen 
1000, Solveig Sværke 1000, Åshild Evjen 300, 
Kirsten Nielsen 500, Bertil Rostved 500, Børge 
Boesen 1000, Leif Schmidt Christiansen 2000, 
Agnes Poulsen 150, Anonym 1000, Christian 
Nissen 300, Steenholdt 500, Gudrun Larsen 
100, Birtha & Karl Hansen 300, Bente 
Hammer 500, Susanne Kamper Plenborg 150, 
Lena Lumholtz 500, Niels Juul-Petersen 500, 
Hardy Niclasen 100, Missionskassen Kolding 
1950,  Knud Møller-Christensen 200, Eva 
Johanne Nielsen, 100,  Lene Dige 100, Hanne 
Møller Fredberg 100, Elsebeth Horst Sørensen 
300, Agner Christensen 1000, Irene Sjostein 
500, Eskil Holm 200, Anonym 300, Helle 
Rønhede 100, C. Martins 150, Lillian 
Lundbæk 200,  Elise Carlsen 50, Annette 
Hillardet 200, Anne Kirstine Günther 300, 
Inge Marie Kristensen 200, Nina & Arne 
Melchior 300, Grethe Jensen 300, Kaja Redam 
500, A.V. Moos 1000, Doris Larsen 500,  
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November og december 2013: 
 

Chanuka  fortsat: 
 
Lilly Nielsen 100, Peter Corfits Jensen 500, 

Ingibjørg Lützen 500, Nanne Brix 200, Niels 

Kristiansen 300, G. & H. Marsbøll 300, Søren 

Christian Christiansen 200, Gunna A. Hansen 

500, Kaj Moslev 200, Søren Bøgel Pedersen 

500, Tage sørenen 1000, I. Jørgensen 100, 

Brigitte Torp 200, Eva Westerdahl 1000, 

Anette Clausen 150,Herdis Pedersen 300, 

Birgit Nielsen 100, Anne-Grethe Pedersen 

200, Niels Nygaard 500, Merry Jensen 300, 

Ruth Jensen 100, Jørgen Vagn Petersen 2000, 

Allan Vinfeldt Jensen 150, Frede & Lillian 

Jensen 1000, Pinsekirken Seniorer, Vejle 500, 

Gudrun Thomsen 100, Jens Toft-Sørensen 

100, Kirsten Nielsen 500, Nanne Brix 200, 

Tore Lindvold 200, Else M. Haahr Rasmussen 

200, Bente & Johannes Hauge 200, Ida Schytt 

100, Carsten Ladefoged 150, Bodil Nielsen 

500, Annette Møenbak 400, Mona Kristensen 

500, Johanne & Asger Nielsen 1000,  Susan 

Lytzenstein 2500, Hans Midtgaard 2000, Ulla 

Laursen 1000, Ole Kolthoff 500,  Eli Nielsen 

1000 
 
 
Fattige og nødstedte jøder: 
Kirsten Genach 500 ”AKI”,Guttermann 200 

”Orr Shalom”, Kirsten Frost 10000, Mrk. Ekko 

100, Anni Bak Frank 600, Erna Møberg 

Hansen 1000,  Esther Mathiassen 500, Anette 

Clausen 250 Orr Shalom 100, mrk. AAJ. 5000, 

Gudrun Larsen 400 ”AKI”, Anne Maria 

Zachariassen 300, mrk. MEG 500, Kirsten 

Genach 500 ”AKI”, Mrk. ”ekko” 100, Anette B. 

Jørgensen 1200, Lily Kjelkvist 200, 

Evangeliekirken 17864,65. Lilian Constance 

Bakae 1400 

 

 

Til bladet ”Nyt fra Dansk-Jødisk 
Venskab”:  Anonym 1000 

 
Træer i Israel: Ordet og Israel, Risskov 300 
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Kære venner 
 

Året 2013 er slut, og vi er allerede en 
måned inde i 2014. Jeg vil gerne takke alle 
jer, der har været med til at gøre 2013 til 
et bedre år for de fattige og nødstedte i 
Israel, som gennem jeres mange gaver har 
fået nyt mod og håb.  
  Ikke mindst vil jeg TAKKE alle jer, 
der var med til, at vi her sidst på året fik 
samlet rigtig mange bidrag ind, som også 
fremgår af den lange bidragsliste. 
Chanukah-gaven i år er på i alt kr.54.396,- 
og har været en stor hjælp for vort 
arbejde her sidst på 2013.   
 2014 byder på mange nye 
udfordringer, og vi håber, at I fortsat vil 
være med til at række ud til de mange 
fattige i Israel.  I DJV vil vi meget gerne 
også i dette år yde en indsats i Israel, ved 
vores volontører og ved donationer til 
vores samarbejdspartnere i Israel, men 
uden jer er det ikke muligt. 
 
Tak på forhånd for enhver gave  -  alt er 
en stor hjælp. 
 

Godt Nytår  -  shalom 
Vagn Møenbak, DJV's kasserer 

 

Bliv medlem medlem medlem medlem af     

Dansk-Jødisk Venskab 
 

Vi vil gerne opfordre til medlemskab af Dansk-
Jødisk Venskab. Et højt medlemstal har bl.a. 
betydning for foreningens godkendelse som 

skattefradragsberettiget. 
Mange af jer er allerede medlemmer, men er 
du det ikke vil det glæde os at ønske dig 
velkommen som nyt medlem her i 2014. 
Du kan blive medlem ved at betale  

 

kr. 100,- pr. år. 
 

Benyt det vedhæftede girokort  
og sæt kryds ved medlemskab. 

 

Velkommen  
som DJV-medlem! 
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Tværkirkelige Tværkirkelige 
bedemøder for bedemøder for 

IsraelIsrael  
  

”Bed om fred for 
Jerusalem”  
(Salme 122,6) 

Møderne, der ledes af Eva 
Ravn Møenbak, er åbne for 
alle interesserede. Til hvert 
møde er der informationer 

fra Israel.  
 

Den 3. onsdag i måneden Den 3. onsdag i måneden   
er der bedemøde for Israeler der bedemøde for Israel  

  
19/2, 19/3,  

16/4, 21/5, 18/6 
 

Møderne finder sted i  
Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 

1972 Frederiksberg C 
 

Hjertelig velkommen 

 

Besøg vor hjemmeside:www.djvenskab.dk 
På Dansk-Jødisk Venskabs hjemmeside finder du mange 
interessante oplysninger om DJV’s arbejde, mange artikler, 
oplysninger om volontørarbejdet og meget andet. 
webmaster: Brian Kallehauge 

Dansk-Jødisk Venskabs Generalforsamling 
 

Afholdes d. 2. maj 2014, kl. 19.00. 
Evangeliekirken, Worsaaesvej, 5,  

1972 Frederiksberg C 
 

Dagorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Årsberetning v/formanden 
3. Årsregnskab v/kassereren 
4. Valg til bestyrelsen. 

    På valg:   
  Kirsten Graversen 
  Filip Graversen 
  Ingelise Gregersen 
5. Eventuelt 
 

 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
 skal fremsendes til formanden senest en uge før. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Foto: Marvel 


