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LederLeder  
 

Støt Israel! 
Israel har her i sommer været igennem en langvarig 

kamp med Hamas, som har nået sin foreløbige 

afslutning med en våbenhvile. Israel har været udsat 

for vedvarende raketangreb fra Gaza i 50 dage. Men 

Israels 50.000 indbyggere i syd har igennem næsten 

14 år været udsat for Hamas’ raketterror. Under 

denne sommers kamp har vi været i tæt forbindelse med vores 

samarbejdspartnere i Israel og har kunnet yde en kærkommen hjælp til 

evakuering af Orr Shalom børnene, takket være alle vore trofaste gavegivere.  

I en mail skriver Debbie Faier fra Orr Shalom: “We are so very grateful for 

your support, you answered us immediately and enabled us to do so much 

more with your generous support” (Vi er meget taknemmelige for jeres støtte, I 

svarede os øjeblikkeligt og gjorde det muligt for os at gøre så meget mere på 

grund af jeres generøse støtte). Vi er taknemmelige for, at vi udover at kunne 

sende økonomisk bistand nu også har Dansk-Jødisk Venskabs nye 

repræsentant, Dan Herron, i Jerusalem. Vi glæder os over de muligheder, det 

giver for at udbygge venskaber og relationer. 

 

Debbie Faier fortæller i dette blad om de smertelige konsekvenser, de 

vedvarende raketangreb har haft på børnene i Orr Shalom børnehjemmene 

tæt ved grænsen til Gaza. Og vi ved, at børn lider på begge sider af grænsen.  

Det er ikke kun i Mellemøsten, at jødisk liv og ejendom har været udsat for 

angreb denne sommer.  

 

Carolineskolen, den jødiske skole i København, har været udsat for voldsomt 

hærværk. En Israel-venlig demonstration ved Christiansborg blev afbrudt af 

Hamas-tilhængere, så vi deltagere blev evakueret og måtte søge ly i 

slotsgården. To andre demonstrationer forløb mere fredeligt. Den ene med 

fokus på ytringsfriheden og beskyttelse af det jødiske mindretal i Danmark, 

den anden, arrangeret af Fælleskomitéen for Israel, havde fokus på Israels ret 

til sikkerhed. Israel og det jødiske folk har brug for vores støtte og klare 

afstandtagen fra antisemitisme. 

 

Dansk-Jødisk Venskabs Israelstævne har i år  
temaet Støt Israel!  
Som gæstetalere har vi repræsentanter fra Orr Shalom, der vil dele med os 

deres betydningsfulde arbejde for de svageste i det israelske samfund. Vi vil 

gerne opfordre alle Israel-venner til at deltage i dette stævne og vise vores 

israelske venner, at der er mange i Danmark, der støtter Israel. Vel mødt! 

 

Vi fortsætter vores kampagne for medlemskab af  
Dansk-Jødisk Venskab.  
Vi har brug for mange medlemmer. Du kan blive medlem af Dansk-Jødisk 

Venskab ved at indbetale kr. 100, - og oplyse, at du ønsker medlemskab. Et 

medlemskab skal fornys hvert år. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er 

medlem for året 2014, er du velkommen til at henvende dig til kassereren 

Vagn Møenbak (se kontaktinfo her på siden).  

 

 

Eva Ravn Møenbak 

Formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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Israel har været igennem en 

opslidende periode med en omend 

ikke uafgjort, så uafklaret 

konfrontation med Hamas i 

Gazastriben. Det er en af de 

emner der er værd at fortælle om, 

nu hvor min første måned som 

repræsentant for DJV i Jerusalem 

er fuldført. Derudover har jeg, 

sammen med Linda Møller, haft 

rigtige gode besøg med DJVs 

samarbejdspartnere. Sidst men 

absolut ikke mindst, så har vi 

andet halvårs første volontør på 

plads i plejecentret Idan HaZahav. 

Livet som hebraiskstuderende 

blandt franskmænd kommer så 

med som epilog. 

 

I ilden 
Konflikten med palæstinenserne 

har ændret karakter siden sidst 

jeg boede i landet. Da jeg var 

volontør for DJV i 2006, så var der 

mange sikkerhedstjek og vagter 

ved indkøbscentre og offentlige 

institutioner. Frygten på dette 

tidspunkt, og til dels stadig, var 

selvmordsbombere, derfor de 

hyppige tjek. I dag er denne 

trussel til dels trængt i 

baggrunden grundet oprettelsen af 

sikkerhedsbarrieren mellem 

Judæa og Samaria og resten af 

Israel, og grundet samarbejde med 

det Palæstinensiske Selvstyres 

sikkerhedstjenester. Denne 

trussel er trængt så meget i 

baggrunden at sikkerhedsvagten 

ved Jerusalems Centrale 

Busstation, der er at sammenligne 

med Københavns Hovedbanegård, 

blot vifter mig forbi uden tjek, 

tung rygsæk og det hele. Der er 

stadig vagter mange steder, men 

den spændte atomsfære omkring 

sådanne offentlige steder er ikke 

ligeså høj. Til gengæld var jeg 

overrasket over at se den nye 

skiltning i Ben Gurion Lufthavn, 

som også vidner om konfliktens 

ændrede natur, nemlig 

anvisninger til beskyttelsesrum i 

tilfælde af raketangreb på 

lufthavnen. På den vis er en 

trussel trængt tilbage i en 

dimension, men som Medusas 

hoved stikker et nyt hoved frem i 

form af raketterne.  

 Israel har formået at 

håndtere denne rakettrussel 

meget effektivt i form af 

Kippat Barzel, 

Jernkuppelen. Men 

selvom der ikke har 

været mange fysiske tab 

eller de store skader, så 

har raketterne haft 

indvirkning og 

omkostninger for livet i 

Israel (læs bl.a. rapporten 

fra Orr Shalom på side 6 

og 7). Kippat Barzel er 

som et forsvarssystem 

ikke i stand til at 

gennemtvinge en 

afgørende løsning. Derfor 

har hverdagen for mange 

i Israel været påvirket af 

konflikten. Prøv at 

forestil dig, at i stedet for 

trafikmeldinger på 

radioen om køer og 

hændelige uheld, så 

afbrydes transmissioner 

med alarmer og 

lokaliteter for potentielle 

raketnedslag. Antallet og 

frekvensen af disse meldinger 

giver et indtryk af, hvor hedt det 

går til nogle gange, selvom vi kun 

har haft 2-3 alarmer i Jerusalem i 

løbet af august måned. Mere 

alvorligt, for Jerusalems 

vedkommende, har været angreb 

fra enkelte frustrerede personer, 

der bl.a. involverede en gravko der 

kastede en bus om på siden. En 

fodgænger blev dræbt og føreren 

af gravkoen blev på dramatisk vis 

nedkæmpet med skud på åben 

gade. På trods af alt dette, så føles 

Jerusalem ganske tryg at færdes i, 

og der er stadig mange turister. 

Antallet af dramatiske hændelser 

er ikke større end i andre 

storbyer, det er blot baggrunden 

for dem der er mere dramatiske 

end som så.  

 

Fort.s.4 

 

 

 

Af  Dan Herron, DJV’s nye repræsentant i Israel 

Jerusalems mure. (foto: Linda Møller) 



På besøg hos  

DJVs samarbejds-

partnere 
DJV-veteran Linda Møller har 

den sidste uge af august været på 

besøg i Jerusalem for at 

introducere mig til DJVs mest 

strategiske samarbejdspartnere. 

Dette har været en meget 

inspirerende og frugtbar tid.  

Orr Shalom 
Indtil for nyligt havde jeg kun 

læst om Orr Shalom i bladet og 

havde ikke stiftet dybere 

bekendtskab med organisationen, 

men det var inspirerende og 

opmuntrende at besøge 

hovedkvarteret i Beit Shemesh. 

Først, så var det meget tydeligt at 

DJV er en værdsat og velkommen 

samarbejdspartner. Vi fik en 

virkelig fin velkomst og følte os 

prioriteret. Orr shalom er en 

vigtig institution, idet det er den 

største organisation der tager sig 

af forsømte og udsatte børn, og 

den israelske stat henvender sig  

ofte til organisationen for at 

starte nye fosterhjem. Men igen 

er det imponerende, trods 

professionalisme og 

høj organisations-

grad, at mærke 

gløden, omsorgen og 

engagementet hos 

medarbejdende. De er 

ikke blot distancerede 

socialarbejdere der 

driver et maskineri 

men mennesker med 

hjerteblod på spil.  

Orr Shalom var 

taknemmelige for den 

gave vi havde med fra 

DJV, og deres 

repræsentanter 

glæder sig til at 

komme på besøg til 

DJVs konference d. 2. 

nov., og jeg glæder 

mig til at høre hvad de 

har at fortælle til alle 

DJVs støtter i 

Danmark. 

 

Ma’on Nechim 
I en anden kategori på den sociale 

skala, men ligeså inspirerende, 

var besøget på handicaphjemmet 

Ma’on Nechim. Her ankommer tre 

DJV volontører i løbet af 

september og skal støtte i 

arbejdet med svært fysisk 

handicappede. Vi blev budt 

velkommen af en seriøs og 

engageret leder, Aviel Dagan, som 

havde samlet en hel 

velkomstkomité op for os. Han 

fortalte indlevende og engageret 

om sine visioner for Ma’on 

Nechim . Det var tydeligt at de 

mennesker der bor på Ma’on 

Nechim, trods deres 

begrænsninger, var meget 

værdifulde i hans øjne, og man 

må sige at Dagans vision synes 

møntet på at tilvejebringe 

muligheder for udfoldelse af 

talenter og muligheder, snarere 

end en fokus på sygdom og 

handicap. Det er en subtil men 

fundamental forskel fra at have 

en behandlermentalitet. Dette 

kom bl.a. til udtryk i den stolthed 

han havde ved at vise mund- og 

fodmalerier frem, malerier lavet 

med 1.000 gange større evne og 

æstetik end jeres korrespondent 

nogensinde ville kunne 

frembringe.  
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 Dan overrækker DJV’s donation til   

Michael Fisher, Orr Shalom  (foto:Linda Møller) 

Dan  Herron og Aviel Dagan på Maon 

Nechim ser på malerier lavet med mund 

eller fod. (foto: Linda Møller) 
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Ahavat Kol Israel 
Yoram Baruchian er en rabbiner 

med hjerte for fattige. Vi besøgte 

hans organisations lille 

kælderkontor der ligger et 

stenkast fra DJVs lejlighed i 

Ma’alot Dafna. Kontoret er stoppet 

med udførlige protokoller over 

familier og deres særlige behov. 

Særligt hårdt ramt er de store 

familier med op til 14 børn, hvor 

faderen er syg og ude af stand til 

længere at forsørge sin familie. I 

de senere år har den israelske stat 

reduceret børnehjælpen drastisk. 

Dette kombineret med lave 

lønninger og højere 

leveomkostninger gør det sværere 

at få dagligdagen til at løbe rundt 

for mange familier. Dette søger 

Ahavat Kol Israel at afhjælpe, 

særligt også til de jødiske højtider, 

hvor organisationen med 

imponerende logistisk overblik for 

hjulpet rigtig mange familier. 

Endda arabiske familier 

henvender sig og får hjælp. Det er 

mennesket der er i fokus og der er 

rigtig meget hjertevarme og 

masser af knofedt i denne 

forening, for hvis arbejde DJVs 

engagement og støtte indvirker 

betydeligt. 

DJV’s volontørarbejde 
D. 25. august kørte Linda og jeg til 

Ben Gurion for at modtage Lene 

Tandrup, der er blevet placeret 

som volontør på plejehjemmet Idan 

HaZahav i Jerusalem. Lene er 

kommet frisk og frejdig til Israel 

og har allerede gjort indtryk på 

sine kolleger med sit positive sind 

og væsen. Vi er i gang med at 

etablere en hverdag for Lene, der 

udover arbejdet, også byder på 

samvær med troende i det norske 

hus hver mandag og gudstjenester 

hos menigheden King of Kings. 

Da vi første gang besøgte Lene 

efter hendes ankomst, var hun 

allerede blevet stillet i spidsen 

for en hel gruppe, og de sad 

sammen og nød en 

musikforestilling udendørs. 

 

Epilog – På sprog-

skole (ulpan) i Israel 
Noget af det allermest eksotiske 

i Israel er at være på sprogskole. 

Og hvorfor det? Fordi, foruden 

Hæren, så er sprogskoler en 

vigtig smeltedigel i det israelske 

samfund, hvor mange nye 

immigranter skal lære hebraisk. 

I den klasse, hvor jeg befinder 

mig for at udvide mine 

hebraiskkundskaber, kommer folk 

fra et utal af lande, og der bliver 

talt mindst otte forskellige sprog i 

klassen. Jeg får rig mulighed for at 

øve mit franske, da de udover de 

arabiske israelere, udgør den 

største gruppe i klassen. At der er 

så mange franskmænd er udtryk 

for, at Frankrig har den 

tredjestørste jødiske 

befolkningsgruppe i verden, ca. 

500.000, at der er en stigende 

identifikation med Israel, og så er 

der selvfølgelig nogle der er 

bekymret over 

udviklingstendenserne i Frankrig 

mht. jøders status (men Ha’aretz 

rapporterer at dette ikke er 

hovedmotivationen for at emigrere, 

28. aug. 2014). I alt 5.000 franske 

jøder ventes at bosætte sig i Israel 

i år, altså en hel procent af 

befolkningen. Velkommen! 

 

 

Rabbi Yoram Baruchian modtager donation fra DJV til 

organisationen Ahavat Kol Israel (foto: Linda Møller) 

Lene Tandrup ønskes velkommen til 

Israel af DJV’s repræsentant i Israel, 

Dan Herron (foto: Linda Møller) 
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Debbie Faier fra Orr Shalom-

børnehjemmene sender denne 

rapport til Dansk-Jødisk 

Venskabs støtter, august 2014 

 

Tak for jeres  
støtte og forståelse 
Som I er bevidste om, så har den 

seneste måned i Israel været 

meget svær og særligt 

udfordrende for vores børn, som 

allerede har lidt nok af traumer i 

deres unge liv. Vi inkluderer her 

en opdatering vedr. den 

nuværende situations indvirkning 

på vores hjem, og hvordan vi 

hastigt har tilpasset vores 

programmer i lys af 

nødsituationen. Mange gange tak 

for jeres generøse respons på 

vores presserende anmodning i 

denne tid. Takket være jer, så har 

vi været i stand til at genhuse 

vores børn fra de værst ramte 

områder nordpå, og give dem en 

hvilepause og den nødvendige 

terapeutiske støtte. Det er dybt 
betryggende for os at vide at I 
er villige til at hjælpe når det 
er allermest afgørende. Tak! 
 

Nødsituationen i 
Israel – 
indvirkningen på 
vores børn 
Desværre er det især vores børn 

der har lidt under denne konflikt, 

særligt dem hvis hjem ligger i den 

sydlige del af landet. Mange af 

dem har været ind og ud af 

sikringsrum, dag og nat igennem, 

og har skullet håndtere de 

medfølgende traumer som sirener 

og eksplosioner forårsager. Disse 

angreb har gjort at vores børn 

falder tilbage psykologisk mht. 

mareridt, sengevædning og 

ekstremt høje niveauer af angst 

og frygt. 

Vi ved at hundredetusindvis af 

israelske børn også gennemgår 

mange udfordringer i denne tid. 

Dog er traumet for vores børn 

forstærket af den kendsgerning at 

de ikke bor hjemme og ikke 

engang har den kærlighed og 

tryghed man får fra sine egne 

forældre, når man føler sig 

allermest sårbar og bange.  Vi ved 

også fra tidligere erfaring at Orr 

Shalom børn, der allerede har 

oplevet personlige traumer i deres 

liv, er meget modtagelige overfor 

posttraumatisk stres, og at det vil 

være nødvendigt for os at 

håndtere disse traumer i 

terapirummene i de kommende 

måneder. 

  
 

Akutte ændringer i 
vores programmer 
Ikke så overraskende, så har vi 

måttet foretage forskellige 

ændringer i vores programmer 

eftersom krisen fortsatte. Disse 

ændringer inkluderer: 

- Flytningen af seks af vore 

Familie Gruppehjem fra 

Beersheva og Ashkelon til 

kibbutzer nordpå i næsten tre 

uger for at give hvile efter nogle 

dage med meget intensive 

raketangreb i disse områder. 

- Ekstra psykologisk bemanding 

om natten i alle vores hjem for at 

bistå med håndtering af 

natterelateret angst og 

sirenealarmer 

- Ekstra terapi til alle børn som er 

blevet påvirket af situationen. 

- Tilvejebringelse af under-

holdende aktiviteter for at 

adsprede børnene, som har været 

tvunget til at opholde sig 

indendørs i flere uger, fordi de 

skal holde sig tæt til deres 

beskyttelsesrum.  

- Udvidelse af vores sommerlejr 

”Sikkert Tilflugtsted”, så vi kunne 

optage flere børn, der ikke blot 

kan sendes på sommerferie til 

højrisiko-områder men som har 

behov for at forblive inden for 

vores terapeutiske rammer.  

 

Pusterum for  
vores børn sydpå  
Takket være støtter som jer har vi 

været i stand til at flytte seks 

Familie Gruppehjem fra Ashkelon 

og Beer Sheva til kibbutzer i den 

nordlige del af Israel. Børnene og 

staben var både henrykte og 

umådeligt lettede over endelig at 

få et pusterum fra den uophørlige 

raketild. De opholdt sig der i 

nogle uger og vendte derefter 

hjem med en følelse af større ro. 

Staben arbejder nu med hvert 

enkelt barn for at sikre at de 

modtager den terapeutiske støtte 

som er nødvendig i kølvandet på 

de traumatiske perioder. Tak 

fordi I har hjulpet til i dette 

presserende arbejde.  
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Moren for en af 

husene udtaler:  
 “Når vi var hjemme i Beersheva, 

så havde vi 45 sekunder til at 

komme i beskyttelsesrum, når 

sirenen lød. Femogfyrre sekunder 

er ikke lang tid, når du har 10 Orr 

Shalom børn i hjemmet, plus dine 

egne biologiske børn og stab. 

Eftersom sirenerne lød hele tiden, 

blev vi bogstageligt talt nødt til at 

sidde i dagligstuen hele dagen 

lang. Ingen fik lov til at være på 

deres værelser eller lege udenfor, 

fordi vi skulle kunne nå 

beskyttelsesrummet i tide. Forestil 

jer, kun at kunne opholde sig i ét 

rum hele dagen lang. Om natten, 

så ville alle sove sammen i vores 

soveværelse, siden det er det 

forstærkede værelse i huset, på 

madrasser på gulvet. Børnene var 

meget stressede og nervøse. De 

hang på mig konstant, troede 

enhver lyd var en sirene og var 

besat af at se nyheder døgnet 

rundt. 

 Vi blev budt velkommen 

med åbne arme i Kibbutz Shamir 

og givet alt hvad vi havde brug for 

og mere – inklusiv tid i svømme-

bassinet, og smukke naturlige 

kilder, men vigtigst af alt fik vi 

ro – tid væk fra sirenerne. Det 

var den mest dyrebare 

gave tænkelig for 

staben og for børnene, 

og vi var så 

taknemmelige”. 

 

Sommerlejren 

”Sikkert 

Tilflugtssted” – 
ekstraordinær 

forlængelse denne 

sommer  

Vi udvidede vores 

sommerlejr, ”Sikkert 

Tilflugtssted”, denne august til at 

inkludere flere børn fra Ashkelon 

og Beersheva. Disse børn 

tilbringer normalt deres ferie med 

værtsfamilier i deres tre lokale 

fællesskaber eller, når det er 

muligt, får lov til at tilbringe 

værdifuld forsoningstid sammen 

med deres biologiske familier. Men 

grundet den nuværende situation i 

Israel og dens uforudsigelighed var 

dette ikke holdbart. Mange af 

disse børns værts-/biologiske 

familier bor i højrisikoområder 

langs grænsen til Gaza, som var 

under konstant trussel fra 

terroristers infiltrering igennem  

 

tunneler og ubønhørlig raketild.  

Hvis konflikten fortsætter, så vil 

disse områder opleve alarmer dag 

og nat, og her er der sølle 15 

sekunder til at nå i 

beskyttelsesrum hver gang. Det er 

simpelthen for farligt at risikere at 

lade disse sårbare børn tilbringe 

deres ferie udsat for sådan en 

realitet. 

 Derudover så er nogle af 

familierne midlertidigt flyttet 

nordpå for at få noget hvile og 

kunne ikke længere være værter, 

og de fleste af de biologiske 

forældre er for ustabile til at 

kunne håndtere det ekstra ansvar 

det er at skulle varetage deres 

børns sikkerhed i disse 

udfordrende tider. Børnene er 

meget urolige, angste og 

skrøbelige, og det er essentielt for 

deres fysiske sikkerhed og 

følelsesmæssige velfærd at de 

forbliver inden for vores 

terapeutiske rammer, hvor de 

modtager tæt støtte af vores 

professionelle stab. Sommerlejren 

”Sikkert Tilflugtssted” har en 

ekstra psykolog, ud over den faste 

stab, for at yde ekstra støtte der 

hvor der er behov for det.  

 

Bliv medlemmedlemmedlemmedlem af  

Dansk-Jødisk Venskab  
– og støt Israel! 

Hjertelig tak for den gode respons på opfordringen til 

medlemskab, som vi har bragt i tidligere numre 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 
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Nyt fra DJV-volontør 
 

Lene Tandrup Sørensen er DJV-volontør på 

plejehjemmet Idan HaZahav i Jerusalem og 

fortæller her om sine første oplevelser. 

 

Så gik den første uge. Jeg har fået et dejligt 

værelse på stueplan. Alt er nyt og 

anderledes, men jeg har fået en fin velkomst 

på hjemmet, hvor jeg hjælper til på stuen på 

første sal. På denne stue er beboerne 

demente, men jeg prøver at kommunikere 

med dem så godt jeg kan. Jeg hjælper dem 

ved måltider og med at komme rundt. Hver 

onsdag er der musik i gården, hvilket er en 

rigtig god oplevelse for alle. Jeg har flere 

gange hjulpet til på stueplan med servering 

af mad og oprydning. Det har jeg det rigtig 

godt med. 

 

Shabbat er en særlig oplevelse. Det er dejligt 

at se familierne ”komme hinanden ved”, og 

jeg føler, at jeg kan lære meget af dem, og 

hvordan fællesskabet betyder så utrolig 

meget. 

 

Hilsner fra Lene. 

Tværkirkelige bedemøder Tværkirkelige bedemøder 
for Israelfor 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 

 

Musik event på plejehjemmet Idan HaZahav i 

Jerusalem. Lene ses i forgrunden på nederste 

billede. (fotos:Linda Møller) 



Et mangeårigt venskab 
Af Marvel Gulbrandsen 
Birgit og Robert Fischermann har jeg kendt i mange år. I min 
tid i Immigranthjælpen arrangerede vi mange grupperejser til 
Israel og vi brugte Birgit eller Robert som vores guider. De er 
begge meget professionelt dygtige, men har ikke mindst 
varme og forståelse for den enkelte gruppe og det enkelte 
menneske. 
Gennem årene har dette udviklet sig til et godt og varmt 
venskab, som jeg sætter meget stor pris på. Og vi mødes da 
også altid når de kommer til Danmark eller når jeg er i Israel. 
 
Birgit og Robert immigrerede til Israel fra Danmark for mange 
år siden af zionistiske grunde  - de opgav deres gode job og 
gode levevilkår i Danmark og valgte i stedet at de ville være 
med til at opbygge landet Israel. Og det har de så sandelig 
været med til! De er i dag bosat  på et dejligt sted i 
nærheden af Jerusalem, og har børn og børnebørn. 
 
Roberts tragiske ungdom har vi ikke rigtigt kunne dele med 
ham før nu, det har været for svært for ham, hvilket du vil 

forstå når du læser bogen. Men nu har han skrevet denne 
gribende bog, som jeg på det varmeste anbefaler alle at læse.   

 
KØB DEN  I BOGHANDELEN  - GIV SOM GAVE! 
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At forstå er ikke at 
tilgive – en dansk kz-
overlevers livslange 
rejse    
Robert Fischermann  
200 sider – 250 kr.   

Gyldendal 
 

 

Det er hjerteskærende at læse om 

Fischermann, hans mor og tre 

små søskende, som kom til 

koncentrationslejren i 

Theresienstadt, 60 km fra Prag; og 

om faren og en ældre bror, der 

druknede, mens en ældre søster 

overlevede flugten til Sverige 

under 2. Verdenskrig. Det betød 

en traumatiseret familie efter 

krigen. Fischermann har lige 

siden levet med mareridt og store 

spørgsmål om skyld, retfærdighed, 

Guds eksistens, forståelse og 

tilgivelse. Han fortæller om 

grunden til, at ikke hele familien 

var flygtet efter advarslen om den 

forestående jødeaktion i oktober 

1943. Dernæst om de grænseover-

skridende inhumane forhold i 

kreaturvogne på vejen til 

Theresienstadt og de grufulde 

oplevelser, som fulgte, på trods af 

at det skulle være en af de ”bedre” 

kz-lejre, men alligevel menneske-

fjendsk.  

 Læseren får indblik i de 

uforståeligt ondskabsfulde forhold 

men også om, hvordan gode 

menneskelige relationer kan 

trives selv her. For blot at slutte 

brat med deportationer og den 

angst, alle havde for den endelige 

dødsrejse. Man vidste jo ikke 

dengang, hvornår man selv ville 

blive udtaget, eller hvordan det 

hele ville ende, og flere omkom i 

lejren. Især i begyndelsen inden 

Røde Kors madpakker nåede frem, 

selv om disse til dels var blevet 

bestjålet undervejs. Fischermann 

er dybt taknemlig for netop de 

danske ministerier og sociale 

myndigheder, som havde en stor 

(måske undervurderet) rolle med 

at formidle både pakker og 

transporten ud af Theresienstadt 

til Danmark via Sverige.  

 Kombinationen af nyttig 

baggrundsviden med en personlig, 

nøgternt fortalt historie giver et 

medrivende, tankevækkende og 

autentisk billede af en overlevers 

oplevelser før, under og efter 

holocaust. Siden er hans 

ønskedrøm om at plukke druer i 

eget hus gået i opfyldelse i Israel, 

hvor han bor med familie og 

børnebørn. 

 

Anmeldt af  
Edith Theis-Nielsen 
Edith Theis-Nielsen er cand.polit. og 
teologi uddannet på en tværkirkelig 

bibelskole, SALT i København og 

Sverige. Hun har arbejdet 39 år som 

statistiker, men tog i 1984-85 orlov for 
at være DJV volontør i Jerusalem, hvor 

hun arbejdede på et alderdomshjem og i 

en besøgstjeneste for ældre. 

At forstå er ikke at tilgive 

Birgit og Robert  

Foto: Marvel 
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Velstående jøder foretrækkes 
Gennem hele 1700-tallet var staten 

imødekommende over for indvandring af 

velstående jøder, som kunne fremme handel og 

industri, mens man forsøgte at holde fattige tyske 

og polske jøder ude. Det lykkedes ikke helt, for de 

kom illegalt ind i landet uden gyldigt lejdebrev for 

at sjakre og tigge. Når de blev pågrebet, blev de 

straffet på forskellig vis. Desuden var den jødiske 

menighed ansvarlig for, at nyligt indvandrede jøder 

havde lejdebrev, så menigheden ansatte en 

politibetjent til at kontrollere det. Alligevel var der 

også illegal immigration. Det stigende 

indvandringspres samt problemer med tiggeri og 

ulovlig handel medførte en øget kontrol med den 

jødiske befolkning. I 1789 kom der fx et særligt 

paskrav for tilrejsende jøder.  

 

Det jødiske samfund var også selv interesseret i, at 

landet ikke blev oversvømmet af fattige jøder, dels 

fordi menigheden forsørgede dem eller betalte 

rejsepenge, dels ønskede de ikke mindre hæderlige 

handlende, som kunne skabe misstemning blandt 

jøderne i al almindelighed. Lejdebrevet gjaldt kun 

en bestemt by og var et slags jødisk stavnsbånd, 

som først blev ophævet i begyndelsen af det 19. 

århundrede. De portugisiske jøder blev nervøse for, 

at jagten på jøder uden lejdebrev også ville gælde 

dem, så de fik bekræftet i 1750, at deres særlige 

privilegier siden 1684 stadig stod ved magt.   

 

Først i slutningen af 1700-tallet får jøderne adgang 

til universitetet, en kristen læreanstalt oprindeligt 

etableret med et teologisk fakultet, og siden 

medicin, som jøderne fik adgang til. Problemet med 

adgangen var, at universitetet i sin fundats af 1732 

i § 51 bestemte, at ingen som ikke tilhørte den 

autorisede evangelisk – lutherske kirkes tro kunne 

få en akademisk grad. 

 

 

I 1790 kom der så gang i undervisning af fattige 

jødiske børn, men først i 1805 oprettes en jødisk 

drengeskole og i 1810 en jødisk pigeskole, 

Carolineskolen, for Frederik VI’s datter, Caroline, 

var protektrice. Siden blev de to skoler slået 

sammen. Skolen spillede en afgørende rolle i at 

integrere jødiske indvandrerbørn med jiddisch, 

russisk eller andre sprog som deres modersmål. 

 

Mendel Levin Nathanson, som stiftede 

Carolineskolen, har i sit historiske værk fra 1860 

skrevet en del om de mange forordninger gennem 

tiden og deres betydning for det jødiske samfund, 

herunder en lang omtale af Carolineskolens og 

synagogens forhold. Hans historiske værk slutter 

med en omtale af forordningen af 15/9.1747 vedr. 

de særlige regler for edsaflæggelse, som gjaldt 

jøderne. Dem finder han krænkende og omtaler 

dernæst den nye forordning af 1843, som han synes 

er en forbedring men stadig med rum for 

forbedring! Først i 1864 kom forbedringen. 

 

Ved folketællingen i 1787 var der 1857 jøder, 

hvoraf de fleste i København og resten fordelt på 16 

provinsbyer ifølge en artikel og talmæssig 

korrektion af folketællingens tal af Sten Felding i 

”De mange og de få...” Ramban 5.1996).  

 

4.del følger i næste nummer af bladet. 

 

Af Edith Theis-Nielsen  - 3. 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. 
 

 

Etatsråd Mendel Levin 

Nathanson, malet af Wilhelm 

Marstrand i perioden 1825-1873, 

var en holstensk købmand, 

nationaløkonomisk forfatter og 

bladredaktør, som stiftede 

Carolineskolen i 1805.  

Foto: Statens Museum for kunst 



Kvittering forKvittering for  

gaver og kontingentergaver og kontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

Juli 2014:Juli 2014:  
Martha Hansen 1000, Elding 600, Tage Barrit 

Nielsen 150, Kirsten Jønsson 300, Ninna Pedersen 

500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 

Thinggaard 135, Else & Jens Erik Pedersen 200, 

Anonym 100, Brian Kallehauge 200, Else & Ove 

Stage 100, Anette Pugh 300, Aage Woller 500, Lis 

& Johan Due 500, Edith Sørensen 150, Kristina & 

Jan Poulsen 500, Bodil Nielsen 500, Arne Toldam 

100, Jørn Erik Matthiesen 300, Inger Margrethe 

Blomhøj 3000, Ella Olesen 100, Nanne Brix 500, 

Inger Saugsted Munksgaard 100, Ole Jensen 300, 

Inger Ravndrup Thomsen 100, Ruth Hauge 500, 

Levi A. Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Jørgen 

Vagn Petersen 2000, Ketty Rasmussen 400, Clara 

Vestergaard 1000, Dan V. Herron 2050, Ivar & 

Ditte Markussen 200, Egon Falk Lauritsen 250, 

Niels E. Flensted-Jensen 100, Immanuel Kasse 

2000, Anna E. Jørgensen 300, Edvin H. Kousted 

200, Helga Nygaard-Nielsen 1000, Exodus MC 500, 

Ingemarie Kruse 500, Malin Yonan 200, Niels 

Kristiansen 300, Rigmor Gundfelt 1000, Anonym 

100,  Lis & Johan Due 1000, Dunja Vilja Novak 

100, Bente Hammer 1000, Søren Bøgel Pedersen 

150 

  

  

August 2014August 2014  
Elding 600, G. Mikkelsen 100, Søren Christian 

Christiansen 100, Anonym 1602, Anette Pugh 300, 

Kirsten Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, 

Kristina & Jan Poulsen 500,Erez Albo 150, Tage 

Barrit Nielsen 150, Anonym 100, Gudmund Bach 

Petersen 600, Brian Kallehauge 200, Jens Erik & 

Else Pedersen 200, Eva & Ove Stage 100, Lissi 

Ankjær Nielsen 500, Noomi Grønbech Dam 180, 

Tommy Vestesen 200, Anna M. Becker 300, Arne 

Toldam 100, Hava & Bjørn Andersen 200, Pia 

Dinitzen 300, G. & H. Marsbøll 200, Edith 

Sørensen 150, Anni Bak Frank 200, Gerda Hedeby 

300, Vibeke Søllner 500, Hanne Petersen 200,Ingolf 

Bjørsted 100, Ellen Grethe Simonsen 300, Stig 

Larsen 100, Irene Bjerre 1000, Bodil Nielsen 1000, 

I. Jørgensen 400, Annette Hillardet 300, Marianne 

Jakobsen 2000, Anita Nørgaard 100, Levi Hansen 

300, Hanne Jensen 200, E. Falk Lauritsen 250, 

Rigmor Gundfelt 1000, Sven Aage Paulsen 100, 

Inger Ravndrup Thomsen 100, Edith Jensen 500, 

Børge Boesen 5000, Signe Steenholdt 500, Grethe 

& Erik Sørensen 200, Kaja Redam 500, Aage 

Woller 600, A.V. Moos 5000, Margit Vielsted 100, 

Niels E. Flensted-Jensen 100, Minna Nielsen 100, 

Birgit Askholm 200, Henning Evald Lütje 300, 

Svend Oluf Riisager 1250, Exodus MC 500, Lone 

Lund Svendsen 100, R.J. Nielsen 150, Inge E. 

Andersen 100, Lilly Nielsen 200, Torben Gørgens 

100, Martha Hansen 1000, Margrethe & Palle 

Bruus 200, Søren Bøgel Pedersen 150, Irene Bjerre 

1000, Inger Gilbert 200, Dora Andersen 100, Alice 

Hamann 1000 

 

 

Juli og August 2014Juli og August 2014  
Fattige og nødstedte jøder:  

Evangeliekirken 2000, Anonym 200, Mrk. MEG 

800, Guttermann 200 Orr Shalom, Filip Graversen 

800 Orr Shalom, Kirsten Genach 1000 AKI, Mrk. 

Ekko 100, Vejle Seniore 330, Anette Clausen 100 

Orr Shalom, Jens Toft-Sørensen 200, Anonym 1900 

Orr Shalom, Dunja Vilja Novak 400, Gudrun 

Larsen 200 Orr Shalom 200 AKI, Jens Toft-

Sørensen 200, Erling Kristensen 500, Eva 

Westerdahl 1000 Orr Shalom 1000 AKI, Mrk. Ekko 

100, Dan V. Herron L. Soldier 1050, Kirsten 

Nielsen 500, Anonym 100 Træer i Israel 

 

Gaver til Dansk-Jødisk venskab er 

fradragsberettigede efter 

gældende regler 
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Kære venner 
 
Tak for alle gavebidrag i juli og august 
måned.  Dette har bl.a. gjort det muligt for 
os at give ekstra økonomisk hjælp og støtte 
til Orr Shalom under krigen her i sommer. 
Det kan du læse mere om her i bladet. 
 
Men der er mange opgaver at tage fat på og 
derfor vil vi fortsat bede om jeres forbøn og 
fortsatte støtte til arbejdet i Israel i den 
kommende tid. Husk også vores nye 
repræsentant og volontør i Israel i jeres 
forbøn. 
 
Nu er vi inde i efteråret, og hvad tiden 
bringer ved ingen af os. Men lad os blive ved 
med at bede for  - og bidrage til -  Guds 
ejendomsfolk, Israel. Lad os vise i handling 
at vi står med dem. 
 

De har brug for os! 
 

Med venlig hilsen  -  shalom 
Vagn Møenbak 
Kasserer 
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DanskDansk--Jødisk Venskabs Jødisk Venskabs 

IsraelstævneIsraelstævne  
  

Sted: Evangeliekirken, Sted: Evangeliekirken,   

Worsaaesvej 5, Worsaaesvej 5,   

1972 Frederiksberg C1972 Frederiksberg C  

  

Tema: Støt Israel!Tema: Støt Israel!  
  

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

  Kl. 10.30:Kl. 10.30:Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, Gudstjeneste: Eva Ravn Møenbak, 

              formand for DJV og Dan Herron, formand for DJV og Dan Herron, 

             DJV’s repræsentant i Jerusalem       DJV’s repræsentant i Jerusalem  
  

  Kl. 14.00:Kl. 14.00:Michael Fisher, vicedirektør for Michael Fisher, vicedirektør for   

                  Orr Shalom              Orr Shalom  
  

  Kl. 16.00:Kl. 16.00:Yair Medalion, ungdomsleder Yair Medalion, ungdomsleder   

         for Orr Shalom  for Orr Shalom                                       

  

Lovsang ledes af Harald GregersenLovsang ledes af Harald Gregersen  
  

Maleriudstilling v/Greta AxelsenMaleriudstilling v/Greta Axelsen  

  

Servering mellem møderneServering mellem møderne  

  

VelkommenVelkommen  

 

DanskDansk--Jødisk Venskabs Jødisk Venskabs 

IsraelstævneIsraelstævne  

  
Søndag 2. november 2014 

Lad os vise vores israelske gæster  
at vi støtter Israel 




