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                 Formandens                 Formandens  

Dansk-Jødisk 

Venskabs arbejde  
Ved DJV’s generalforsamling d. 2. maj 

2014 aflagde Eva Ravn Møenbak, 

formand for DJV, følgende 

årsberetning for 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan se tilbage på endnu et år, hvor 

vi i ord og handling som forening har 

kunnet støtte Israel og det jødiske 

folk. Jeg vil gerne indledningsvist 

hjerteligt takke alle, der har bidraget 

til Dansk-Jødisk Venskabs arbejde 

både i Israel og i Danmark, sådan som 

det kommer til udtryk i foreningens 

formålserklæring: 

 

Dansk-Jødisk Venskab tror, at Gamle 

og Ny testamente er en uadskillelig 

enhed og åbenbaring, hvis endelige 

formål er at bringe frelse og velsignelse 

til alle folk. Navnene Israel og Jesus 

Messias hører uadskilleligt sammen. 

 

Dansk-Jødisk Venskab tror, at staten 

Israels genfødelse i 1948 skyldes Guds 

indgriben i historien, og at det 

moderne Israel derfor kun kan forstås 

på baggrund af det profetiske ord. 

 

Dansk-Jødisk Venskab ser det som sit 

formål at virke som et forum for dialog 

mellem jøder og kristne. 

 

Dansk-Jødisk Venskab ser det 

endvidere som sin opgave og sit formål 

at være i en diakonal tjeneste over for 

det jødiske folk. 

 

Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever 

i hurtigt skiftende tider, og vi vil 

derfor opmuntre til forbøn for Israel og 

vort eget folk, ligesom vi vil 

modarbejde antisemitisme og støtte 

Israel, hvor der er mulighed for det. 

 

Som det fremgår af formålser-

klæringen, er en af foreningens 

kerneydelser det diakonale arbejde 

i Israel. I 2013 var Cecilie og Jeremy 

Longfield Dansk-Jødisk Venskabs 

officielle repræsentanter frem til 

ultimo oktober måned. På det 

tidspunkt stod det klart, at Cecilie og 

Jeremy pga. vanskeligheder med 

visum ikke kunne fortsætte deres 

arbejde i Israel. Så efter en 4-årig 

periode ophørte deres arbejde for 

Israel i Dansk-Jødisk Venskabs regi. 

Men også i 2013 var Cecilie og Jeremy 

med til at realisere den diakonale 

tjeneste i DJV. 

 

I det diakonale arbejde er der især to 

grupper af mennesker, der har vores 

særlige bevågenhed: Israels fattige og 

Israels udsatte børn, dvs. de svageste i 

det israelske samfund. 

 

Hjælpen til Israels fattige og 

nødstedte har også i 2013 fyldt meget 

i DJV’s arbejde. Udover at støtte med 

faste månedlige beløb til både AKI og 

Orr Shalom, har DJV kunnet yde en 

ekstra hjælp i forbindelse med de 

jødiske højtider Pesach og Chanuka. 

Vi ved, at der er et fattigdomsproblem 

i Israel, og det er ikke mindst tilfældet 

blandt de ortodokse, børnerige 

familier i Jerusalem. Israels 

statistiske bureau har for året 2013 

opgjort landets fattige til at være 23,5, 

% af befolkningen. I vores andel af 

bekæmpelsen af fattigdom i Israel, er 

Ahavat kol Israel med rabbiner 

Baruchian vores samarbejdspartner. 

Til Pesach, den jødiske Påske, er der 

en speciel uddeling af gavekort til 

mad og andre fornødenheder. Jeremy 

Longfield har hvert år været med til 

at hjælpe med hele denne uddeling, og 

det er et godt vidnesbyrd om, at der er 

kristne, der støtter Israel. 

 
 



Et andet område, som har vores 

særlige bevågenhed, er de udsatte 

og sårbare børn i det israelske 

samfund, som i nogle tilfælde er 

blevet fjernet fra deres biologiske 

familie. Disse børn er hårdt ramt, 

men de finder hjælp og nyt mod 

gennem organisationen Orr 

Shalom, som gennem koordinator 

Debbie Faier er vores samarbejds-

partner i Israel inden for dette 

område, og med hvem vi har et 

godt og tæt samarbejde. 

 

Vi ved, at Jesus selv er forbilledet 

for denne holdning, der vil række 

ud til mennesker, der er i nød.  Og 

han vil, at vi skal gøre det samme. 

Vi kender ordene fra Matthæus-

evangeliet 25,40, hvor Jesus taler 

om at hjælpe andre: ”At hvad I gør 

mod en af disse mine mindste 

brødre, det har I gjort mod mig”. 

Det er perspektivet for DJV’s 

arbejde i Israel. Og det er et 

arbejde, som er kendetegnet ved 

at yde en hjælp med enkle, 

elementære og jordnære ting. Det 

er næstekærlighed i praksis. I 

2013 blev denne konkrete hjælp, 

som bringer glæde og støtte, 

udvidet ved at Jeremy gav 

guitarundervisning til nogle af 

Orr Shalom-børnene.  Disse 

relationer, som derved skabes, er 

meget dyrebare. Vi havde i DJV i 

2013 et specielt ansvar for to 

familiegrupper med 10-11 børn i 

hvert hjem. Hjemmene befinder 

sig i Ramot og i Mevasseret Zion, 

nær ved Jerusalem. Hjemmet i 

Ramot nød også godt af unge 

kristnes praktiske indsats, idet et 

team fra efterskolen Alterna i 

Mariager var på havearbejde hos 

familien og forvandlede vildnisset 

til en dejlig have til gavn for både 

børn og voksne. 

 

Volontørtjenesten er en anden 

vigtig del af det diakonale arbejde. 

Vi har været rigtig glade for den 

indsats som Helen og Aage 

Kornbek har ydet i Maon Nechim i 

Netanya i løbet af året. De har 

ydet en helhjertet og højt værdsat 

indsats i Israel. Vi har fået rigtig 

gode rapporter fra denne gren af 

arbejdet, som har været bragt i 

DJV’s blad. Disse personlige 

møder og relationer, som bliver 

skabt mellem israelere og danske 

kristne, er meget betydningsfulde. 

Helen og Aage har været DJV-

volontører adskillige gange, 

ligeledes Lilian Bakae med sine 

ophold på Beit Barth i Jerusalem. 

 

DJV’s arbejde for Israel er 

også noget, der foregår her i 

landet, og man kan sige, at det 

arbejde, der foregår i Danmark, er 

grundlaget for det arbejde, der 

gøres i Israel. Derfor vil jeg også 

meget gerne benytte lejligheden til 

igen at takke alle, der støtter op 

om DJV’s arbejde. Vi har mange 

meget trofaste forbedere og 

gavegivere, uden jeres indsats, 

ville der ikke være noget 

hjælpearbejde. Igen i 2013 

foranstaltede Marvel Gulbrandsen 

en Chanuka-indsamling til 

fordel for arbejdet, tak for den 

gode modtagelse dette initiativ fik. 

Støtten til Israel og det jødiske 

folk giver sig også udtryk i kunst 

for Israel. Greta Axelsen har 

meget generøst stillet sine smukke 

malerier til rådighed ved vores 

Israel-stævner, og hun har 

ligeledes produceret en serie 

kunstkort, som er blevet solgt til 

fordel for DJV’s arbejde. 

Derudover vil jeg gerne nævne to 

andre hjælpeprojekter: indsamling 

af frimærker ved Niels Madsen 

og projekt hjertestrik. Der er 

mange kvinder rundt omkring i 

Danmark, der strikker babytøj til 

børnene i Orr Shalom, og der 

udfoldes stor kreativitet, som er 

meget værdsat. 

 

I formidlingen af information om 

DJV er vores hjemmeside et 

vigtigt redskab. Vi havde i 2013 

den glæde, at Brian Kallehauge 

trådte ind i bestyrelsen. Vi er 

taknemmelige for denne styrkelse 

af  arbejdet, der bl.a. har 

udmøntet sig i en udvidelse af 

 

DJV’s hjemmeside. Vi ved, hvor 

vigtigt hele dette område er i 

formidlingen af viden om Israel og 

engagement for sagen, og dermed 

villighed til at støtte. Brian har 

afløst Allan Henriksen som 

webmaster, og vi vil gerne som 

bestyrelse rette en stor tak til 

Allan for hans gode arbejde 

igennem årene. 

 

Så er der Dansk-Jødisk 

Venskabs blad med Greta 

Axelsen som vores gode og 

kyndige redaktør. Bladet 

udkommer 6 gange om året i et 

oplag på ca. 1700. ”Nyt fra Dansk-

Jødisk Venskab” er jo kanalen for 

information om DJV’s arbejde. 

Cecilie Longfield har skrevet 

fyldige rapporter om arbejdet i 

løbet af året. Derudover har vi 

haft forskellige oplysende artikler. 

Edith Theis-Nielsen har bidraget 

med en meget interessant og 

betydningsfuld artikel om de 

danske jøders redning i 1943. Det 

var sammen med Linda Møllers 

interview med Birte Guttermann 

DJV’s markering af de danske 

jøders redning i 1943. Derudover 

har der i bladet i 2013 været bragt 

min undervisning om Kristen 

Zionisme, og det blev til en 

artikelserie, der strakte sig over 

tre bladudgivelser. 

 

En vigtig del af DJV’s arbejde er 

at bidrage til, at den kristne 

menighed må forstå sit kald og sin 

opgave i forholdet til Israel, og her 

er både bladet og hjemmesiden 

vigtige redskaber sammen med de 

Israel-møder, som vi holder i 

løbet af året. Jeg har holdt nogle 

Israel-møder med undervisning 

om Israel og menigheden.  

Fort.s.4 
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Forts.fra s. 3 
 
Formandens  
Årsberetning for 2013 
 

Derudover har vi hver måned et 

tværkirkeligt bedemøde for 

Israel her i København. Disse 

møder den 3. onsdag i måneden er 

tværkirkelige og er velbesøgte. Bøn 

for Israel og det kristne arbejde og 

engagement for Israel er 

altafgørende, hvis det arbejde, vi 

gør, ikke skal være forgæves men 

bære frugt. 

 

I 2013 holdt vi vores årlige Israel-
stævne i København i november 

måned. Stævnet blev traditionen 

tro holdt i Evangeliekirken, og vi 

takker for al gæstfrihed, som netop 

denne menighed viser os. Stævnets 

tema var: Ban Herrens vej. Hans P. 

Pedersen var stævnes hovedtaler. 

At afholde et stævne kræver megen 

forberedelse, og bestyrelsesmedlem 

Kirsten Graversen stod for den fine 

forplejning. 

 

Og så var året 2013 det år, hvor vi 

sammen med venner af Israel 

kunne fejre 65-året for statens 

oprettelse. Det skete bl.a. ved en 

støttemarch for Israel, arrangeret 

af Dansk Zionistforbund under 

temaet: ”Israels hyldest til livet”. 
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Referent: Filip Graversen 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Børge Boesen valgtes som 

dirigent og Filip Graversen som 

referent. Herefter konstaterede 

dirigenten, at mødet var rettidigt 

indkaldt, og generalforsamlingen 

lovligt kunne afholdes. 

 

2. Årsberetning v/ formanden 
Formand for Dansk-Jødisk 

Venskab Eva Ravn Møenbak 

aflagde beretning om foreningens 

aktiviteter i det forløbne år. 

Beretningen blev enstemmigt 

godkendt. 

 

3. Årsregnskab v/kasseren 
Foreningens kasserer Vagn 

Møenbak runddelte regnskab til 

de fremmødte og gennemgik 

herefter de væsentligste poster i 

regnskabet. 2013 har været et 

godt år for DJV med en god 

stigning i gaveindtægter. Der har 

i 2013 i forhold til året før været 

en stigning i udgifter under 

posten SHI-Soc hjælpetjeneste i 

Israel. Forklaringen er, at under 

dette punkt afholdtes udgifter til 

ekspertvisum. DJV har haft 

merudgifter her i 2013 på næsten 

100.000 kr. 

Flere spørgsmål blev afklaret 

under gennemgang af regnskab,  

som herefter enstemmigt blev 

godkendt. 

 

4. Valg til bestyrelsen  
På valg:  Kirsten Graversen, Filip 

Graversen, Ingelise Gregersen. 

Ingelise Gregersen havde på 

forhånd meddelt bestyrelsen at 

hun ikke modtog genvalg til 

bestyrelsen af arbejdsmæssige 

årsager. Kirsten og Filip 

Graversen modtog genvalg og 

blev genvalgt. 

 

5. Eventuelt 
Vagn Møenbak oplyste, at der 

desværre er faldende medlemstal 

i foreningen. Der lød derfor en 

opfordring til medlemskab af 

DJV. 

Dan Herron blev præsenteret for 

generalforsamlingen som ny 

repræsentant for Dansk-Jødisk 

Venskab i Jerusalem. 

Dansk-Jødisk Venskabs Generalforsamling 

Afholdt den 02.05.2014 kl. 19.00  

på Worsaaesvej 5, 1972  Frederiksberg C. 

Tværkirkelige Tværkirkelige 
bedemøder for Israelbedemøder for Israel  

 

”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   

kl. 19.30 kl. 19.30   
er der bedemøde for Israeler der bedemøde for Israel  

  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1972 
Frederiksberg C 

Hjertelig velkommen 
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Da jeg for nyligt annoncerede 

mit nye job som Dansk-Jødisk 

Venskabs repræsentant i 

Jerusalem, reagerede flere af 

mine israelske bekendte 

prompte med en variation af 

denne velkomsthilsen. Og det 

er denne hilsen, jeg gerne vil 

bruge til at introducere mig 

selv for DJV-medlemmer og -

venner. Hilsenen står i Bibelen 

og over indgangen til 

synagogen i København. 

Derudover er den første del af 

sætningen: ”Velsignet være 

den som kommer” en 

almindelig velkomsthilsen i 

Israel. 

 I en messiansk-jødisk 

optik er det en hilsen, som 

binder fortid og fremtid 

sammen. Denne hilsen 

markerede folkets tilråb til 

Jesus, da Han drog ind i 

Jerusalem Palmesøndag. Men 

Jesus taler også om en dag, 

hvor Guds folk skal se Ham 

igen og genkende Ham som 

Messias med netop denne 

hilsen: ”Velsignet være Han, 

som kommer, i Herrens 

navn” (Matt. 23,39).  

 Endelig beskriver 

hilsenen hjertets rette 

indstilling over for Messias, 

nemlig genkendelse. I en 

falden verden betyder 

genkendelse, at man er i et ret 

forhold til Gud og kan se Hans 

sandhed klart. Sandheden og 

Guds person er jo det 

bestående og har aldrig ændret 

sig. Det er kun djævelens løgn 

og vores syndige natur, der 

midlertidigt har formået at 

hæmme vores genkendelses-

evne. 

 Jeg genkendte Herren 

første gang i foråret 2001, 23 

år gammel. Men før dette 

havde jeg en levende interesse 

for Gammel Testamentes 

troshelte og Israels moderne 

historie. Interesser som såede 

frø til min endelige 

omvendelse. Som lille blev 

lydbøger med Daniel og Esther 

hørt og læst igen og igen, og 

min opmærksomhed og fantasi 

blev let fanget af de umulige 

situationer, jøderne befandt sig 

i op til Israels statsdannelse og 

efterfølgende.  

 Så da jeg i 2003 steg ud 

af flyet og for første gang 

betrådte israelsk jord, var det 

med genkendelsens glæde, at 

jeg kom til det land ”… Gud 

bestandig våger over” (5. Mos. 

11,12). Jeg vidste, at mit 

engagement i Israel var 

blivende, så jeg startede med 

fire ugers sprogskole på 

Karmelbjerget i Haifa. Siden 

har jeg udbygget forholdet til 

Israel med to længerevarende 

ophold, hhv. på Tel Aviv 

Universitet og på kibbutz, og 

flere ferieture. Nu er jeg 

taknemmelig for at få lov til at 

vende tilbage, efter fem års 

arbejde for Forsvaret som 

underviser i engelsk (jeg er 

også amerikaner udover 

dansker) og statskundskabs-

lærer. Jeg ved, at jeg vil 

mærke den samme genken-

delse, og jeg ønsker, at mit 

arbejde må hjælpe volontører 

og DJV-venner til at genkende 

folket og landet – for første 

gang eller endnu en gang – 

både i Danmark og i Israel. 

Endeligt er mit motiverende 

håb også, at Israel igennem 

vores arbejde og bøn vil opleve, 

at der er danske venner, der 

støtter dem. 
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”Velsignet være Han, som kommer,  

i Herrens navn” (Matt. 21:9)      

 ”ברוך הבא בשם היי ”
Dan Herron er Dansk-Jødisk Venskabs nye repræsentant i Jerusalem.  

Han præsenterer her sig selv 

Udsigt mod bymuren og 

tempelpladsen 

Foto: Linda Møller 

Dan Herron 



           

Orr Shalom 
Jeg mødtes med Debbie Faier og 

sammen besøgte vi de to 

familiehjem, som hun meget 

udførligt har beskrevet i sidste 

blad. Først var vi i Horn 

familiehuset, hvor husmoren, 

Naamah, fortalte om det daglige 

arbejde med børnene. Det var 

eksamenstid og de ældste børn 

var hjemme og var flittige med 

deres eksamensforberedelser, som 

de fik lidt voksenhjælp til.   

 Bagefter gik turen til Beit 

HaRishonim, hvor lederen, Adi, 

tog sig tid til at fortælle om de 

unge piger, som alle har været 

igennem misbrug og store 

traumer. Jeg hørte om deres 

mange vanskeligheder, men også 

om deres personlige sejre.  

 Personalet i begge hjem gør 

et fantastisk arbejde, og jeg blev 

bekræftet i, at DJVs donationer 

gør en positiv forskel i disse børn 

og unges liv. F.eks. skal flere af 

dem med på sommerens lejre. 

 Glæder mig til DJVs Israel-

stævne d. 2. november 2014, hvor 

lederen af Orr Shalom, Michael og 

en ung mand, Nati, som er vokset 

op i et Orr Shalom hjem, vil 

komme og fortælle om arbejdet, at 

det virkeligt gør en forskel og 

nytter! 

 

Ahavat Kol Israel  
AKI er flyttet fra et lille rum på 

22 m2 til nye og større lokaler i 

samme blok. Man har fået 120 m2 

til rådighed, hvilket betyder, at 

man igen har fået plads til 

madudlevering og distribuering af 

hjælpemidler.  

Rabbi Baruchian har travlt med 

rejsevirksomhed og udvidelse af 

hjælpetjenesten, så derfor har 

han nu fået sin søn, Israel, mere 

involveret og har bl.a. givet ham 

ansvaret for den daglige drift i 

Jerusalem. 

Israel viste mig et filmklip fra TV 

nyhederene ved påsketid, hvor 

man i et fem minutters indlæg 

beskrev AKIs uddeling af mad til 

de fattige, og der var et interview 

med Baruchian. Håber at kunne 

skaffe tv-klippet til veje, så alle 

kan se det til vores Israel-stævne. 

 

Hjertestrik 
Med i kufferten til Israel havde 

jeg tre store poser med 

hjemmestrikket bomulds baby- og 

børnetøj fra kvinder i Danmark. 

Det blev afleveret til Lena, fra 

Machaseh, en hjælpeorganisation, 

som rækker ud til enlige mødre og 

kvinder, som har været udsat for 

vold. Stor var glæden, da hun så 

det meget fine strikketøj.  Tøj med 

kærlighed i hver en maske!! 

 

Nye Volontører 
Der er tre nye seniorvolontører, 

som har meldt sig til tjeneste i 

efteråret. I samarbejde med 

volontørkoordinatoren, Dina 

Lutati, er det blevet arrangeret 

sådan, at Lene Sørensen fra 

Roskilde kan begynde som 

volontør på plejecentret Idan Ha 

Zahav i Jerusalem til august, og  

        

 

 

 

Linda Møller, bestyrelsesmedlem i Dansk-Jødisk Venskab, har været på en 

dejlig tur til Israel for at besøge samarbejdspartnere og venner og arrangere 

ophold for nye volontører. Følgende er Lindas stemningsrapport fra besøget 

 

T.v. 

Naamah, 

husmor i 

Horn 

familiehuset 

og Debbie 

Faier, 

koordinator 

for Orr 

Shalom 

Beit HaRishonim 

Debbie Faier og lederen for Beit 

HaRishonim, Adi 

  Linda Møller 
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Fest og helligdage 
Under mit ophold havde jeg også 

fornøjelsen af at deltage i 

fejringen af Jerusalem Dag, hvor 

der blev festet i gaderne. Folk fra 

hele landet var draget op til 

Jerusalem, og der var glad musik 

og dans i mange af byens gader.  

Profetien fra Jeremias 31,12-13 

blev opfyldt lige der: ”Jublende 

kommer de til Zions bjerg … da 

skal jomfruer danse af glæde, unge 

og gamle skal juble. Jeg vender 

deres sorg til fryd ”. 

 

Jeg fik også mulighed for at fejre 

Shavuot, den jødiske pinsehøjtid, 

der markerer, at Gud gav de 10 

bud og torahen til det jødiske folk. 

I boligområdet, hvor DJVs 

lejlighed ligger, lød der også høj og 

glad musik i gaderne, og der blev 

danset med torah-rullen.  

Man spiser udelukkende 

mælkeprodukter i Shavuot, og der 

læses fra Ruths bog, som jo er en 

fantastisk beretning om ikke-

jøden, Ruth, der identificerer sig 

med Noomi og det jødiske folk.  

Jeg blev igen mindet om et af 

mine yndlingsvers fra Ruths bog 

1,16:   

 ” Dit folk er mit folk, og din Gud 

er min Gud” . 
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 ” Dit folk er mit folk, og 

din Gud er min Gud” . 
Ruths bog 1,16 

Kontakt venligst rejsesekretær 
Linda Møller for nærmere 
informationer vedr. Hjertestrik. 
Mail:elkaer1@gmail.com  
Tlf.:50566414 

Jerusalem DagJerusalem DagJerusalem DagJerusalem Dag    

Fejring af Shavuot, den jødiske Fejring af Shavuot, den jødiske Fejring af Shavuot, den jødiske Fejring af Shavuot, den jødiske 
pinsehøjtid i Maalot Dafnapinsehøjtid i Maalot Dafnapinsehøjtid i Maalot Dafnapinsehøjtid i Maalot Dafna    

Israel Baruchian, som har Israel Baruchian, som har Israel Baruchian, som har Israel Baruchian, som har 
ansvaret for den daglige ansvaret for den daglige ansvaret for den daglige ansvaret for den daglige 
drift i Jerusalem.drift i Jerusalem.drift i Jerusalem.drift i Jerusalem.    

Else og Jens Pedersen fra Juelsminde 

skal arbejde på Maon Nechim i 

Natanya fra september.  

Dejligt, når der er mennesker med 

hjerte for Israel og det jødiske folk, 

som stiller sig til rådighed som 

frivillige. Vi ser frem til at læse om 

deres oplevelser i bladet. 

Projekt HjertestrikProjekt HjertestrikProjekt HjertestrikProjekt Hjertestrik    
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Jøderne i hertugdømmerne   
Kongen lokkede med særlige privilegier, som havde 

karakter af tilladelser. De kom på skrift i 1628 og 

gjaldt de sefardiske jøder: religionsfrihed, 

begravelsesplads, udstrakt selvstyre i sager jøder 

imellem, ret til handel med alle kongens riger, ret 

til at drive industri, pantelån (med loft ved 10 %), 

toldfrihed og som en pikant detalje kongelig 

beskyttelse mod ashkenaziske jøder i Hamburg. 30 

portugiserfamilier lod sig lokke, og den første 

jødiske menighed på dansk jord blev dannet og 

retningsgivende for sameksistens mellem de to 

kulturer. Jøderne havde haft mange problemer 

andetsteds, inden de bosatte sig i Glückstadt, og 

samtidig var der også indbyrdes problemer, for de 

”portugisiske” jøder var betænkelige ved, at de 

fattige og dengang mindre ansete tyske jøder skulle 

gå dem i bedene. Ganske vist fik de første jøder 

privilegier og var bedre stillede i det danske rige 

end mange andre steder i Europa, så blev de 

alligevel ikke accepteret på lige fod med den øvrige 

befolkning.  

 

Efterhånden fik kongen problemer med at indfri 

lånene til de portugisiske jøder i Glückstadt, så 

nogle af dem fik danske godser i stedet for 

kontanter! Et eksempel er godset på Hald nær 

Viborg, som inspirerede Steen Steensen Blicher til 

at skrive en fiktiv novelle ”Jøderne på Hald”. 

Dengang var de portugisiske jøder især 

håndværkere og handelsfolk med internationale 

forbindelser samt finansmænd, mens de tyske jøder 

var pantelånere og småhandlende.  
 

Jøderne i kongeriget Danmark 
Selv om ”portugiserne” var de første til at få 

privilegier, så blev det alligevel nordtyske 

ashkenazere, som først fik bosættertilladelser, dvs. 

kgl. lejdebrev, datidens opholdstilladelse i det 

egentlige Danmark. Blandt de første jøder, som 

kom til det egentlige Danmark, var 

tobaksarbejdere, for da tobaksspinderierne kom i 

gang, manglede man eksperter. Det viste sig, at der 

opstod konflikt mellem de privilegier, som kongen 

oprindeligt havde givet ”portugiserne” og 

Kongeloven af 14. november 1665, som var 

enevældens retsgrundlag frem til 1849. Kongeloven 

indledte med en kætterparagraf, der handlede om 

at have den rene og uforfalskede kristne tro i 

tusind led jf den augsburgske bekendelse af 1530 

og om fornødent at gennemtvinge dette.  Det endte 

med, at Simon Hertzwichsen – senere Hartvig - fik 

bosættertilladelse 12. aug. 1673 i Ribe og bevilling 

til tobaksspinderi – uden pålæg om tvangsdåb 

efterfulgt af flere andre. Han var den første til at få 

sådan en tilladelse. Flere andre fik lignende 

bevillinger i de følgende år i Nakskov (1674), 

Fredericia (1675) og Nyborg (1687).  

 

 

Af Edith Theis-Nielsen  - 2. del 

I marts måned i år har Det jødiske Samfund i Danmark fejret 200-året for Den Kongelige 

Anordning af 29. marts 1814, hvor kong Frederik VI bestemte, at de danske jøder skulle være 

lige med de danske borgere. Dette frihedsbrev til de danske jøder vil vi gerne være med til at 

markere, om end deres ligestilling først blev fuldstændig med grundloven i 1849. I dette og 

følgende numre af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab bringer vi en artikelserie om de danske 

jøders historie. Artiklerne bygger på flere kilder for at sikre alsidigheden, men det er et skøn, 

hvad der er medtaget. Formålet har været at give et overblik over de danske jøders historie 

med fokus på, at jøderne kom til Danmark i forskellige bølger og repræsenterer mennesker 

med meget forskellig baggrund, hvortil kommer, at der har været vigtige begivenheder for 

jøderne, som er beskrevet uden dog at være udtømmende.  Til gengæld er der litteratur-

henvisninger til hvert afsnit, så læseren selv har mulighed for at studere videre på emnerne. 

Dansk Jødisk Museum har hjulpet med at pege på mulige kilder og leveret enkelte billeder. 

 
Illustration fra 

”Jøderne på Hald”, 

novellesamling fra 

1897. 

Foto: Blicher 

Selskabet,  

Tegner Carl Thomsen 

(1847-1912) 

 



Indtil da fik man kun lejdebrev gennem 

handelsmæssige tjenester til hoffet eller 

anbefalinger fra højtstående personer. Dengang var 

der ikke religionsfrihed i Danmark, så netop det 

privilegium, at man var fri til at praktisere sin  

jødiske tro, var afgørende. Peder Schumacher 

Griffenfeld, som dengang regerede landet i praksis i 

sin egenskab af rigskansler, var mere tilbøjelig til at 

se på det handelsmæssige og i mindre grad på 

kætter para-graffen. Efter universitetsstudier i 

Danmark blev Griffenfeld i 1663 ansat som kongens 

arkivar og bibliotekar og var rigskansler 1674-1676, 

hvorefter han faldt i unåde og blev idømt livsvarigt 

fængsel. 

 

 

 

 

Flere ashkenazere med lejdebrev indrettede 

tobaksspinderier i Danmark, og i 1676 opnåede et 

medlem af den kendte Fürst slægt fra Altona eneret 

på tobak til hæren. Flere tyske jøder kom til 

Fredericia, hvor der var frihavn med eneret til at 

handle med udlandet. For at tiltrække indvandrere, 

initiativ og industri blev byen forkælet med 

privilegier som religionsfrihed og asylret og andre 

særrettigheder. Fredericia var også en fristad for 

dem, der havde oparbejdet gæld; her kunne man 

sunde sig, komme ovenpå i en periode uden at skulle 

afdrage på gæld. Jøderne var udelukkede af mange 

erhverv – også i Danmark - mens pengehandel netop 

var tilladt men ikke et anset erhverv.  

 

Ellers var det tilladt at være småhandlende (sjakrer 

jøder), og nogle etablerede handelsvirksomheder. 

Men det var ikke problemfrit, for lavene var på 

tæerne, og der kom klager fra købmændene på 

grund af konkurrencen fra jøderne, men amtmanden 

imødegik det med, at ”jøderne ofte begærer den 

billigste profit.” Samtidig var de portugisiske jøder 

meget opmærksomme på, at de fattige tyske jøder 

ikke skulle gå dem i bedene. De erhverv, som 

jøderne fik adgang til var især nyere erhverv, som 

endnu ikke var monopoliserede og underlagt lavene 

fx tobaksindustrien. Generelt set havde de 

portugisiske jøder i 1600-1700-tallet en bedre 

retsstilling over for myndighederne end de 

ashkenaziske.  

 

Betingelser for  

ophold i Danmark 
Fra 1651 til 1850 måtte ingen jøde komme til 

Danmark uden at have en særlig kongelig bevilling - 

et såkaldt lejdebrev, dvs. bosættertilladelse, det 

krævede et godt rygte, gode anbefalinger og formue. 

Ifølge kongeligt reskript til Magistraten i 1726 

skulle jøderne have en formue på mindst 1000 

rigsdaler (en formue i dagens penge). Desuden skulle 

en jøde skrive under på, at han ville bygge eget hus, 

oprette manufaktur (fremstillingsvirksomhed) og 

betale forskellige afgifter lige fra politikassen til 

kristning af grønlandske eskimoer, men skulle dog 

ikke betale egentlige særskatter som i andre lande. 

Jøderne skulle ikke bo i ghettoer, og de skulle ikke 

bære et jøde-mærke som i andre lande.  

 

Holdningerne i Danmark var mere liberale over for 

jøder end andre steder. Der var ikke vold og hetz, de 

havde selvstyre i egne sager, men alligevel var 

jøderne isolerede i forhold til resten af det danske 

samfund.  Deres frihed var relativ, for de var 

stavnsbundet til én by og ét job, og de var under 

opsyn af myndighederne i forskellige sager. Og selv 

om de havde tilladelse til fri religionsudøvelse, så 

blev de udsat for kirkens diskrimination. Kirken 

havde i mange år meget stor magt og blev tit 

rådspurgt af statslige myndigheder, hvilket man kan 

læse mere om i Martin Schwarz Laustens 6-binds 

værk om ”Jøder og Kristne i Danmark fra 

middelalderen til nyere tid.”  

 

Fredericia indfører religionsfrihed – også for jøder - i 

1682 med tilladelse til at oprette en synagoge men 

ellers var de første jøder, som fik tilladelse til at 

holde gudstjeneste i hjemmet i kongeriget Danmark, 

de tyske jøder i 1684, og det var endda før andre 

ikke-lutheranere fik tilladelse til det. Den første 

rabbiner kom i 1687 fra Mähren, og jøderne fik egen 

begravelsesplads i 1694. De portugisiske jøder fik en 

tilsvarende synagoge tilladelse i 1695.  
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Peder Schumacher 

Griffenfeld var 

rigskansler i 1674-1676 

– statue i 

bibliotekshaven ved 

Rigsarkivet, København 

af billedhugger Carl 

Martin-Hansen (1877-

1941). Foto: ETN 

 

 

Mosaisk Nordre 

begravelsesplads, 

Møllegade, 

København N. Den 

blev brugt første 

gang i 1694. Foto: 

Dansk Jødisk 

Museum  

 



Men egentlig religionsfrihed for jøderne i Danmark 
kom først i 1814, selv om andre borgere forinden 
havde fået borgerlig retsstilling i relation til deres tro, 
mens den endegyldige religionsfrihed for alle kom 
med grundloven i 1849.  Årstallet 1814 er 
skelsættende i de danske jøders historie, for indtil da 
hvilede landet i en formodning om, at et stærkt land 
forudsatte homogenitet både nationalt og religiøst. 
 

 

 
Litteratur: Som Del 1 i nr.3, juni 2014 
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De danske jøders historie 

Læs 3. del af ”De danske jøders historie”   
i det kommende nummer af  

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, der udkommer 
september/oktober måned. 

Israel under angreb 
- hvordan kan vi hjælpe? 

Israel oplever i disse uger en 
bølge af raketangreb sendt fra 
Gazastriben mod civile 
israelere. Budskabet fra 
terrororganisationen Hamas 
lyder nu, at ”alle israelere er at 
betragte som legitime 
mål” (Kristeligt Dagblad d. 
10.7. 2014). Indbyggerne i 
byerne i det sydlige Israel lever 
i konstant frygt. Men 
missilangrebene rammer også 
dybt ind i Israel, således har 
der været angreb mod både 
Jerusalem, Tel-Aviv og Haifa. 
Situationen viser, at Hamas 
kan true stort set hele Israel. 
 Raketangrebene begyndte 
d. 7. juni, få dage efter dannel-
sen af samlingsregeringen 
mellem Fatah og Hamas, og 
altså før kidnapningen og 
drabet på tre israelske 
teenagere. Og før kidnapnin-
gen og drabet på en 
palæstinensisk teenager. 
 Siden har raketan-
grebene fra Gaza taget kraftigt 
til. Som reaktion herpå har 
Israel indledt ”Operation 
Protective Edge” (Operation 
beskyttende kant) i et forsøg på 
at stoppe raketregnen fra 

Gaza.  Israel har længe været 
tilbageholdende og har ikke 
ønsket en konflikt med Gaza. 
Når en militæroperation nu er 
i gang, sker det med størst 
mulig hensyntagen til den 
civile befolkning i Gazastriben, 
som også lider. Den israelske 
hær advarer beboerne med 
enten telefonopkald eller 
advarselsraketter inden huse, 
som Hamas bruger til affyring 
af raketter mod Israel, bliver 
bombet (Kristeligt Dagblad d. 
10.7. 2014).  
 Hamas’ angreb mod 
Israel tager kraftig til, og i 
denne meget udsatte 
situation har vi i Dansk-
Jødisk Venskab modtaget 
et nødråb fra vores 
samarbejdspartnere i Orr 
Shalom. Hundredvis af 
raketter er blevet affyret mod 
det sydlige Israel. Seks  af Orr 
Shalom- børnehjemmene 
ligger i Beersheva og 
Ashkelon, og der er brug for 
ekstra hjælp til beskyttelse 
og evakuering af disse børn, 
som i forvejen er meget svage 
og skrøbelige. Dansk-Jødisk 
Venskabs bestyrelse har derfor 

besluttet at donere kr. 55.000 
til hjælp til disse traumati-
serede børn. Frygt og søvnløse 
nætter præger livet for disse 
børn og deres plejeforældre 
sammen med tusindvis af 
andre israelere. Vi kan ikke 
hjælpe alle, men vi kan hjælpe 
nogle.  
 Vi har modtaget følgende 
takkeskrivelse fra Debbie 
Faier, koordinator i Orr 
Shalom:  
”Thank you so much for being 

there for us … I literally would 

not know what to do without 

you. May all our prayers be 

answered”  (Tak fordi I er der 
for os … Jeg ved bogstaveligt 
talt ikke, hvad jeg skulle gøre 
uden jer. Må alle vore bønner 
blive hørt). 
 Vi vil sammen med jer, 
kære venner af Israel, også 
indlede en Operation 
Protective Edge ved at 
fortsætte med at bede og give. 
 
Eva Ravn Møenbak,  

formand for  

Dansk-Jødisk Venskab 
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Maj 2014:Maj 2014:  
Elding 600, Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten 

Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, Eva & 

Ove Stage 100, Lis & Johan Due 500, Anonym 100, 

Ellen & Henning Tetzlaff 1773, Brian Kallehauge 

200, Else & Jens Erik Pedersen 200,Allan Vinfeldt 

Jensen 150, Anette Pugh 300, Niels Kristiansen 

500, Inger Kjeldsen Kristensen 600, Kristina  & 

Jan Poulsen 500, Arne Toldam 100, Annette 

Madsen 200, Evangeliekirken 1000, Inger 

Ravndrup Thomsen 100, Ruth Christensen 150, 

Edith Sørensen 150, Anonym 200, Eva Johanne 

Nielsen 200, Grethe Kathrine Knudsen 500, 

Rigmor Gundfelt 1000, Anna Wendelboe 4000, Ocal 

N. Demir 100, Lissi & David Herron 700, Levi 

Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Anonym 3001, 

Lone Hesselholdt 300, Bodil Nielsen 500, Torben 

Gørgens 500, Niels E. Flensted.Jensen 100, Exodus 

MC 500, Dan V. Herron 1050, Søren Bøgel 

Pedersen 150, Greta Axelsen 100, Marvel Gul-

brandsen 100, Edel Sørensen 100, Jette Rieck 100 

  

  

  

Juni 2014Juni 2014  
Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten Jønsson 300, 

Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Inge 

& Kim Thinggaard 135, Dan V. Herron 3000, Brian 

Kallehauge 200, Anonym 100, Else & Jens Erik 

Pedersen 200, Elding 600, Tommy Vestesen 200, 

Evangeliekirken 1000, Bente Hammer 100, Eva & 

Ove Stage 100, Elsebeth Horst Sørensen 200, Hava 

& Bjørn Andersen 200, Ane Marie & Bent 

Rasmussen 200, Anette Pugh 300, Grethe & Erik 

Sørensen 300, Preben Walsøe 575, Anonym 1501, 

Ole Jørgensen 500, Connie Lis Rolsted Christensen 

1200, Kristina & Jan Poulsen 500, Vibeke Søllner 

500, Anne & Leif Schmidt Christiansen 4200, Lis  

Johan Due 500, Arne Toldam 100, G. & H. Marsbøl 

300, Lissi Ankjær Nielsen 500, Johanne & Asger 

Nielsen 500, Solvejg Lie Brown 5000, Bodil & Niels 

Madsen 100, Annette Hillardet 300, I. Jørgensen 

300, H. P. Lodahl 550, Anna M. Becker 800, Edith 

Sørensen 150, Karl & Birtha Hansen 500, Svend 

Erik Larsen 1400, Svend Erik Thøstesen 250, Aron 

Skop 100, Levi A. Hansen 300, Inger Ravndrup 

Thomsen 100, Anita Nørgaard 100, Carlo 

Mouritzen 500, Inge Sander 200, Ole Erik 

Kristjansen 60, Hanne Jensen 150, Anette 

Lewinsky 300, Jacob & Sophia Sode 200, Emma 

Bjerring 100, Ruben Juul Nielsen 300, Ove Fris 

400, Niels E. Flensted-Jensen 100, Else Agerskov 

100, Egon Nielsen 100, Agnes Poulsen 200, Herdis 

Pedersen 300, Bjarne Vestergaard 100, Lilly 

Nielsen 100, A.V. Moos 1600, Jørgen Vagn 

Petersen 2000, Kaja Redam 500, Marlin Yonan 

100, Lore-Lisa Lauterlein 1000,Exodus MC 500, 

Anonym 15100, Keld Yttesen 1500, Albert 

Borenhoff 200, Immanuel Kasse 100, Søren Bøgel 

Pedersen 150 

 

 

Maj og Juni 2014Maj og Juni 2014  
Fattige og nødstedte jøder:  

Anni Bak Frank 400, Kaj Moslev 500, Karl Aage 

Hagsteen 800, Mrk. MEG 500, Guttermann 200 

Orr Shalom, Mrk. Ekko 200, Kirsten Genach 1500 

AKI, Lillian Bakae 800, Frikirken Salem 1500, Eva 

Nielsen Vosegaard 1000, Gudrun Larsen 200 AKI, 

Bedekredsen i Salem 2100, Margit Pedersen 1000 

Orr Shalom, Mrk. MEG 500, Eva Westerdahl 2000 

Orr Shalom og AKI, Dunja Vilja Novak 1000 AKI, 

Ove P. Edill 200 Orr Shalom, Mads-Jo G.F. Koch 

Fede 500, Jørgen Nielsen 200 Børn, Gudrun Larsen 

200 Orr Shalom 
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Kære venner 

 

Vi er nu allerede i månedsskiftet juli/august 
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
jer hjertelig tak for alle gavebidrag vi har 
modtaget her i sommer. Det er altid en stor 
glæde for os at kunne viderebringe jeres 
gaver til Israel, til hjælp for dem, der har 
behov.  
 
I årsberetningen for 2013, som I finder på 
side 2-4, kan I læse lidt om, hvad jeres 
mange bidrag i 2013 blev brugt til, og der er 
ikke mindre arbejde i år når det gælder 
hjælp til de fattige. 
 
Jeg har sagt det før, men siger det igen  -  
tak til enhver af jer, der også her i 
sommertiden har betænkt arbejdet med en 
gave til gavn for mange underprivilegerede 
børn og deres familier i Israel. 
  

Med venlig hilsen  -  shalom 
Vagn Møenbak 

Kasserer 
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IsraelstævneIsraelstævneIsraelstævneIsraelstævne    

 

Sted: Evangeliekirken,  
Worsaaesvej 5,  

1972 Frederiksberg C 
 

Tema: Støt Israel!Tema: Støt Israel!Tema: Støt Israel!Tema: Støt Israel!    
    

Søndag 2. november, 2014Søndag 2. november, 2014Søndag 2. november, 2014Søndag 2. november, 2014    
 

 Kl. 10.30:Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, Kl. 10.30:Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, Kl. 10.30:Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, Kl. 10.30:Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, 
            formand for DJV og Dan Herron, formand for DJV og Dan Herron, formand for DJV og Dan Herron, formand for DJV og Dan Herron, 
            DJV’s repræsentant i JerusalemDJV’s repræsentant i JerusalemDJV’s repræsentant i JerusalemDJV’s repræsentant i Jerusalem    
    
    Kl. 14.00: Michael Fisher, vicedirektør for Kl. 14.00: Michael Fisher, vicedirektør for Kl. 14.00: Michael Fisher, vicedirektør for Kl. 14.00: Michael Fisher, vicedirektør for 
            Orr ShalomOrr ShalomOrr ShalomOrr Shalom    
    
    Kl. 16.00: Nati Elmeliach, Orr Shalom Kl. 16.00: Nati Elmeliach, Orr Shalom Kl. 16.00: Nati Elmeliach, Orr Shalom Kl. 16.00: Nati Elmeliach, Orr Shalom     
            medarbejdermedarbejdermedarbejdermedarbejder    
    

Maleriudstilling v/ Greta AxelsenMaleriudstilling v/ Greta AxelsenMaleriudstilling v/ Greta AxelsenMaleriudstilling v/ Greta Axelsen    
Servering mellem møderneServering mellem møderneServering mellem møderneServering mellem møderne    

Bliv medlemmedlemmedlemmedlem af  

Dansk-Jødisk Venskab  
– og støt Israel! 

 

Hjertelig tak for den gode respons på opfordringen til 

medlemskab, som vi bragte i juni-nummeret  af  

’Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab’.  
 

Men der er fortsat brug for flere Men der er fortsat brug for flere Men der er fortsat brug for flere Men der er fortsat brug for flere 
medlemmer! medlemmer! medlemmer! medlemmer!     

 

Du kan blive medlem ved at indbetale kr. 100, -  

(se s. 2 for information). 

Dansk-Jødisk Venskab er en nonprofit forening, så dit 

medlemsbidrag går ubeskåret til støtte for Israel.  

 

Shalom-hilsen 

Eva Ravn Møenbak,  

formand for Dansk-Jødisk Venskab 




