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Højtider 
Om efteråret gennemlever Israel tre af 
sine i alt syv bibelske højtider. Hver 
især er inspirerende og opløftende at 
deltage i. Et kort oprids af festerne er 
nytårsfejring med Rosh Ha’Shana, 
hvor det gælder om at blæse i horn 
som forordnet (3. Mos 23:24) og hvor 
ønsket om et godt nytår symboliseres 
med æbler dyppet i honning, hvilket 
for min skyld gerne kan spises året 
rundt. En mere alvorlig og 
reflekterende begivenhed er Yom 
Kippur, hvor der gøres status over ens 
liv og man beder om tilgivelse både 
overfor Gud og sine medmennesker. 
Endeligt er der løvhyttefesten, der 
både peger tilbage mod ørkenen men 
også på gæstfrihed både for udenbys 
jøder og udlændinge i både det 
nutidige og fremtidige Jerusalem. En 
særlig glæde var det at få årets første 
store regnskyl på løvhyttefestens 
første aften, der leder tankerne hen på 
løfterne om regn i 5. Mosebog 11:11-
14. 

Social og fysisk 

sikkerhed 
Israel går ind i det nye år med mange 
udfordringer. Der er relativ ro i 
landet, men der er ikke nået nogen 
endelig aftale med Hamas i Gaza, men 
indtil videre er man i forhandling. 
Brændpunkterne befinder sig 
mestendels rundt om Israels grænser, 
hvor jihadister og oprør (hos tre ud af 
Israels fire naboer) for nuværende 
udgør indirekte trusler, der ikke lover 

godt for en rolig fremtid. Internt i 
Israel er der fortsat uroligheder på 
Vestbredden, men en decideret 
Intifada (opstand) er udeblevet. Dog er 
Østjerusalem en undtagelse, hvor 
journalister nu spørger sig selv om 
urolighederne her udgør en art 3. 
Intifada. Forleden dag (d. 22 okt.) blev 
en letbanestation, tæt på DJVs 
lejlighed ved Ammunition Hill 
angrebet af en såkaldt 
”nedkørselsterrorist”, hvis aggressive 
indkørsel på perronen forårsagede 
døden af en 3-måneder gammel baby 
og sårede 7 andre (hvoraf en nu også 
er omkommet af sine kvæstelser). De 
yderligliggende stationer på letbanen 
er et yndet mål for hærværk, 
stenkastning og angreb fra arabiske 
grupperinger i Jerusalem. Dette er 
umådeligt trist da letbanen på alle 
måder er et plus for Jerusalem. Den 
har fjernet larmende busser og usund 
bilos fra byens hovedstrøg og givet 
plads til fodgængere og cyklister. En 
på alle måder positiv tilføjelse som 
både jøder, muslimer og undertegnede 
flittigt benytter. Men den er 
tilsyneladende i nogle israelsk-
arabiske øjne også et symbol på jødisk 
kontrol af den for begge parter 
udelelige hovedstad. På trods af dette 
mærker jeg ingen trussel mod min 
daglige færden i byen. Den største fare 
for mig personligt er at jeg begynder 
at kende nedkørslerne på bakkerne så 
godt at jeg ikke længere tager fart af 
når jeg cykler. 
 
 Det er ingen overraskelse at 
sikkerhed er et tungtvejende emne i 
Israel, men social sikkerhed er i 
stigende grad lige så omdiskuteret 
som militær sikkerhed, og ses af 
mange som en langtidsudfordring for 
den jødiske stat. Det relativt rolige 
efterår har tilladt høje leveom-
kostninger atter at komme på 
dagsorden. Et solidt, dog endnu ikke 
alarmerende, antal af israelere 
udvandrer til andre lande.  
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Særligt stor debat er blevet vakt af 
forskellen på leveomkostninger i Israel 
og Tyskland, da der er et anseligt antal 
israelere bosat i den tyske hovedstad. 
Denne debat er symboliseret ved 
forargelsen over den meget lavere pris 
på en israelsk produceret dessert, 
chokoladebuddingen Milky (se billede), 
i Berlin. 

Favoritdesserten Milky koster 
tilsyneladende en 1/3 af den pris, man 
skal give i israelske supermarkeder.  
 
For DJVs vedkommende peger denne 
debat på nødvendigheden og 
vigtigheden af DJVs sociale arbejde og 
finansielle bidrag til Israel.  

DJVs arbejde med 

Ahavat Kol Israel 
 Ahavat Kol Israels uddeling til 

det jødiske nytår Rosh HaShana 

var en stor opmuntring at være 

vidne til. Foreningen er tydeligt 

taknemmelig for den støtte som 

DJV sender og havde deres banner 

der viser vores sponsornavn oppe 

over uddelingen. 

Op imod 500 familier, og dermed 

flere tusinde mennesker blev på 

denne måde nået af donationer fra 

DJV. Men det er et hårdt arbejde 

og listerne med familier med mere 

end 10 børn er lange. Rabbiner 

Joram Baruckian og sønnen Israel 

lægger ikke skjul på at de gerne 

vil gøre mere. Også i Israel bliver 

foreningen lagt mærke til. Deres 

store uddelinger er tidligere blevet 

dækket af Israels Kanal 1, der 

svarer til vores DR. Hvem ved? 

Måske DJVs banner bliver fanget 

på TV engang i fremtiden. 

 

DJVs arbejde  

med Orr Shalom 
Som repræsentant for DJV har jeg 

holdt en række møder med Orr 

Shalom om deres behov og 

hvordan jeg som volontør kan 

engagere mig i deres arbejde. Orr 

Shalom har identificeret to 

kritiske behov for deres plejebørns 

videre succes i livet: nemlig IT- og 

engelskkundskaber. Evner 

indenfor disse områder påvirker 

om plejebørn kommer ind på 

videregående uddannelser og 

hvordan de klarer de akademiske 

udfordringer på nævnte 

uddannelser.  

 Eftersom jeg er engelsk-

lærer af profession, med 6 års 

undervisnings-erfaring i bagagen, 

så har Orr Shalom ønsket at 

rekruttere mig som tutor for deres 

børn, både for de børn der stadig 

er i pleje men også  for dem der 

ikke længere er direkte under Orr 

Shaloms vinger, fordi de har nået 

myndighedsalderen.  

Jeg har sammen med Debbie 

Faier haft et møde med socialar-

bejderen, Shani, for et af Orr 

Shaloms fosterhjem i Mevaseret 

Zion. Her skal jeg undervise både 

individuelle børn og grupper efter 

skoletid. Igen er de mennesker 

man møder altid imponerende. 

Shani er stadigvæk i tyverne, men 

allerede i en ung alder tog hun 

udfordringen op med at være 

husmor for en familie på 11 børn, 

da moderen blev sygemeldt. Siden 

har hun videreuddannet sig og 

arbejder nu som socialarbejder og 

tilser en af Orr Shaloms 

plejefamilier.   

 Særligt de unges videre 

forløb efter Orr Shalom er noget 

der lægger især Yair Medallion på 

hjertet.  I sin kapacitet som leder 

for brobygningsprogrammet for 

unge på vej ind i voksenlivets 

udfordringer, talte han bl.a. om 

dette til stævnet d. 2 nov. Hans 

målsætning er både at skaffe 

undervisning til Orr Shaloms 

”Graduates” (Dimittender) og at 

sprogdiagnosticere dem i engelsk, 

hvilket indebærer design af en 

færdighedstest. Dette arbejde er 

jeg godt udrustet til at bidrage til, 

 

 

 -  DJV’s repræsentant i Israel 

En af Ahavat Kol Israels arbejdere under uddeling af madkurve til 
det jødiske nytår. Mange hundrede af familier blev hjulpet på 
denne måde.   

 

Fort.s.4 



idet jeg, ved siden af min tidligere undervisning i Forsvaret, 
arbejdede med sprogtest for officerer forud for udsendelse til  
internationale missioner. I november måned skal jeg 
således for alvor i gang med at undervise Orr 
Shaloms børn i deres fosterhjem i Mevaseret Zion – 
en art forstad der ligger på et forbjerg til Jerusalem.  
Det ligger en kort cykeltur på 12 km væk, men 
bakkerne gør at turen tager en god time. Men så er 
motionsgevinsten også derefter! 

 

Volontører 
Vi har haft et stærk volontørhold i Netanya dette 
efterår bestående af Karen Margrethe Mikkelsen og 
ægteparret Else og Jens Petersen.  
 
På Idan Zahav i Jerusalem har Lene Sørensen 
fortsat stillet sine ledere tilfredse og været til stor 
glæde for beboerne på plejehjemmet.  
 

Næste års volontører 
Det gør indtryk inde på socialministeriet at vi i DJV 
bliver ved med at sende volontører, når andre, enten 
af frygt for sikkerheden eller påtaget moralsk 
forargelse over konflikten i Gaza i sommers, vælger 
at blive væk. Så jeg er glad for at DJV i foråret har 
fået endnu flere ansøgninger fra volontører, der 
ønsker at gøre tjeneste i israelske institutioner, 
hvoraf flere også servicerer den arabiske befolkning. 
Bl.a. vil vi kunne stille et stærkt hold igen i Maon 
Nachim med et norsk ægtepar. Desuden vil vi for 
første gang sende volontører til ALUT i Be’er Sheva, 
et hjem for autister. ALUT er en national 
organisation der har en meget fin filosofi og 
målsætning for sine ”venner”, som beboerne kaldes. 
Else Åby og veninde Elin Sørensen vil være pionerer 
for DJV i Be’er Sheva i en nybygget ”landsby” for 
autister.  
 
Der er flere volontører i opmarch, men dem vil jeg 
introducere i takt med at de placeres og bekræftes.  

 
 
 
Volontørboligen i Kfar 
Irusim – en ”landsby” 
for unge autister 
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Socialarbejder Shani og Debbie Faier til møde i en af 
Orr Shaloms hjem for anbragte børn. 

Forts.fra s.3 

 

Volontørerne Karen Margrethe Mikkelsen 
og Else og Jens Petersen i Maon Nechim 

Vandreture og 

Træplantningsarbejde 
I forbindelse med at forberede DJVs vandretur og 
for at knytte bånd til vores søsterorganisationer, 
så har jeg været ude at vandre med forskellige 
grupper. Jeg var meget overrasket over at komme 
på vandretur i en skov ved Negev ørkenen, og var 
faktisk ikke klar over at netop denne skov er en 
del af DJVs nuværende træplantningsarbejde, 
selvom jeg var klar over at træplantning var et af 
vores projekter. Men om ikke minsandten det var 
lige netop det skovområde DJV arbejder med for 
nuværende (se mere på 
http://djvenskab.dk/arbejdet-i-
israel/traeplantning/). 
Så stort tak til alle jer der har bidraget til 
træplantning og ønsker at fortsætte med gaver i 
fremtiden. Det var sådan en overraskelse at finde 
en skov på kanter, hvor jeg normalt ville forvente 
gold ørken (Skoven ligger oppe i en højde af 6-800 
m, hvilket forklarer hvordan træer kan gro og 
klare sig så langt sydpå). Halvtreds unge på lejr 
med LechLecha (Hebraisk for Guds kaldelse af 
Abraham i 1. Mos. 12) nød godt af skovens mange 
tusinde træer. 
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Det er skønt at  

være i Israel igen 
Denne gang er vi på Maon Nechim i Netanya. Det er 

et hjem for svært handicappede. Her hjælper vi dem 

med at spise og drikke. Vi hjælper også til når de får 

behandling ved fysioterapeuten, i køkkenet når de 

hjælper til med madlavning og når de med mund eller 

fod maler de skønneste billeder.  

 De arbejder også på en musical, som en af 

beboerne har skrevet manuskript til. Vi hjælper med 

at passe deres dyr, som er kaniner, marsvin, fisk, 

papegøjer og andre fugle. Vi tager også på tur til 

indkøbscenteret, hvor vi hygger os med at spise 

sammen. Bagefter køber vi ind efter behov.  

 Vi nyder meget at være her. Det er det bedste 

sted vi har været på indtil nu og med gode forhold for 

volontører. Vi har oplevet Rosh Hashanah, som er det 

jødiske nytår. Yom Kippur, som er en dag, hvor man 

faster og beder hele dagen. Succot, som er 

Løvhyttefesten, hvor man sidder i løvhytten og 

mindes da Gud ledte sit folk gennem ørknen til det 

lovede land. Spændende, at være så tæt på 

virkeligheden. Vi rejser også rundt på egen hånd, 

sammen med Karen, som også er volontør samme 

sted som os. Vi har været i Jerusalem, hvor vi deltog i 

Jerusalem-marchen. Rørende at se hvordan jøderne 

står langs med ruten og jubler, græder og takker os 

fordi vi kommer og viser vores støtte til dem. Vi har 

også været i Haifa, som er en meget smuk by, hvor 

man fra Karmels bjerg har den smukkeste udsigt. Vi 

rejser hjem d. 16/11, så har vi været her i 2 1/2 

måned.  

 

Kærlig hilsen og Guds velsignelse til jer læsere  

fra Else og Jens Petersen 
 

Ida HaZahav, Jerusalem 
Så er der gået to måneder siden jeg ankom til 

plejecentret Idan HaZahav i Jerusalem. Det har været 

en spændende tid med mange indtryk og udfordringer. 

Jeg kom på en afdelign for demente mennesker. Man 

kommer hurtigt til at holde meget af dem. Jeg hjælper 

med at give dem mad, og ellers underholde dem med 

små gåture, massage og boldspil. Det er de glade for.  

To gange har jeg været ved Grædemuren med 

beboerne fra to forskellige afdelinger – en stor 

oplevelse for os alle sammen. Vi har fejret nytår 

sammen, spist æblestykker dyppet i honning og ønsket 

hinanden godt nytår!! 

Løvhyttefesten er noget for sig. Jeg hjalp med at pynte 

vores løvhytte på terrassen på 1. sal, og deltog også i 

præsteboligen i Jerusalem hos den danske præst 

David Serner og hans 

familie og unge volontører 

fra DK. Sidst, men ikke 

mindst, fik jeg besøg af 

min søn Tony, datter 

Anne Mette og bror Niels. 

Dan hjalp os med mange 

ting. Han er en fantastisk 

ung mand. Vi fik oplevet 

og badet i det Døde Hav, 

Genesaret Sø, fik set 

Golanhøjderne, Den 

Gamle By og m.m. 

Jeg glæder mig til at 

komme hjem og dele alle 

mine oplevelser med 

familie og venner. 

 

 Hilsen Lene 

Sørensen 

 

 

Lene tv. med familien 

Chaya og Else hygger sig sammen 

Chaim med torahrulle 
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Danske kristne 

hjælper udsatte 

børn i Israel 
 
Af  Edith Theis-Nielsen  
 

Dansk Jødisk Venskab 

opfordrer til at støtte jøderne 

imod tidens mange trusler. 
 
’Støt Israel’ var temaet på Dansk 

Jødisk Venskabs stævne søndag 

2. november, og mange var mødt 

op til gudstjeneste i 

Evangeliekirken i København for 

at høre Eva Ravn Møenbak 

fortælle om, hvorfor og hvordan 

man kan støtte Israel. 

 

– Det er især vigtigt lige nu, hvor 

Israel angribes militært af 

terrororganisationer, økonomisk 

gennem globale tiltag og teologisk 

gennem modstand fra flere og 

flere, som vender Israel ryggen, 

sagde Eva Ravn Møenbak og 

foreslog nogle måder at støtte 

Israel på, begrundet med 

bibelvers. 
 
 Hjælper udsatte børn 

Dansk Jødisk Venskab samarbejder med 

Orr Shalom, en israelsk organisation, der 

hjælper forældreløse og misbrugte børn og 

unge med en tryg og kærlig opvækst, hvor 

de igen kan få tillid til voksne og få en 

uddannelse. 

Dansk Jødisk Venskab har støttet denne 

organisation gennem 15 år og har også 

udbygget samarbejdet ved at sende danske 

volontører. Derfor var vicedirektør Michael 

Fisher og ungdomsleder Yair Medailon fra 

Orr Shalom inviteret for at fortælle om 

arbejdet og om de unge, som er blevet 

hjulpet til et givende voksenliv. Orr Shalom 

hjælper både jødiske, arabiske og 

flygtningebørn. 

Kilde: Udfordringen d. 6/11-2014        

Uddrag af artikel ”Danske kristne hjælper 

udsatte børn i Israel.” 

Vicedirektør Michael Fisher  talte ved Vicedirektør Michael Fisher  talte ved 

det første møde om eftermiddagen det første møde om eftermiddagen 

Eva Ravn Møenbank 

Formand for DJV 

Orr Shaloms ungdomsleder, Yair Orr Shaloms ungdomsleder, Yair 

Medalion, fortæller om arbejdet Medalion, fortæller om arbejdet 

med de unge. Tolket af Dan med de unge. Tolket af Dan   

Dan Herron, tv. på 
nedenstående billeder, 
DJVs repræsentant i Israel 
talte også på formiddags-
mødet og var foruden tolk 
for de israelske gæster på 
begge eftermiddagsmøder. 

Linda Møller, der er 
DJV’s rejsesekretær og 
volontøransvarlig, ledte 
stævnets sidste møde, 
hvor Yair Medalion talte. 
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Igen i år var Evangelieforsamlingen rammen om 
DJVs stævne. Det er med glæde og 
taknemlighed vi siger tak til kirkens ledelse, og 
ikke mindst til kirkens unge lovsangsteam som 
stod for sangen og musikken ved hele stævnet. 

Mange var mødt frem til stævnet og der 
måtte sættes ekstra stole ind. 

Dansk Jødisk Venskab samlede både 
unge og ældre til sit årsmøde. I mellem 
møderne var der beværtning og folk 
hyggede sig og fik talt med hinanden om 
mange ting. I forgrunden ses Gudrun, 
som i mange år har været en uvurderlig 
hjælp for DJV i forbindelsen med af 
DJVs Israelstævner 

STØT ISRAEL! 

Som i de tidligere 
år var der også i år 
en ”butik”, hvor man 
kunne købe kort og 
forskellige produk-
ter fra Israel, samt 
Greta Axelsens 
malerier, der var 
udstillet i kirken. 

Marvel Gulbrandsen, der 
stod for ”butikken” 
tjekker om alt er OK. 



Da jeg var ung, havde jeg et stort 

ønske om at komme i kibbutz.  
I stedet startede  jeg på en uddannelse, så det blev 

aldrig til noget. Nu da jeg er blevet pensionist føler 

jeg, at min gamle drøm går i opfyldelse, bare på en 

lidt anden måde. 

 

I sommer besøgte jeg nogle venner, hos dem læste 

jeg  i Dansk Jødisk Venskabs blad om muligheden 

for at blive senior volontør i Israel. Det fik jeg lyst til 

at undersøge nærmere og sendte en ansøgning af 

sted. På det tidspunkt var urolighederne mellem 

Israel og Gaza på deres højeste. Jeg bad om Guds 

ledelse. Gud talte til mig gennem ordet fra Salme 41 

v. 2, hvor der står: ” Lykkelig den, der har omsorg 

for den svage, på ulykkens dag redder Herren ham”, 

det gav mig tro og tillid til at tage af sted.  

Kontakten blev formidlet gennem DJV. Da jeg 

ankom til Tel Aviv blev jeg mødt af Dan Herron i 

lufthavnen. Vi tog sammen til institution Maon 

Nechim som ligger i Natanya. Jeg blev godt 

modtaget af direktøren og den ansvarlige 

sygeplejerske. De fortalte om stedet og arbejdet. 

Derefter fik jeg anvist et pænt stort værelse, hvor jeg 

skal bo de tre måneder, jeg skal være her. Jeg rejser 

hjem igen midt i december. 

 

Det er er et godt sted at være med ordnede forhold, 

fleksibilitet og nogle dejlige mennesker. De fleste 

som bor her er kørestolsbrugere. Mange kan ikke 

bruge deres hænder, og mange har synkebesvær, 

derfor skal de have hjælp til at spise og drikke. Det  

er hovedsageligt det jeg hjælper med. Ud over det, er 

der andre opgaver, som at hjælpe til i fysioterapien, 

følge med til privat undervisning i maling. Der er tre 

beboere, som er med i landskomiteen for kunstnere 

som maler med mund og fødder. Og ellers hjælper 

jeg til med de behov, den enkelte kan have. De er 

meget taknemmelige og søde at have med at gøre. 

 

Der er visse sprogvanskeligheder, men nogle af 

beboerne taler engelsk, de hjælper med at oversætte. 

Mange som hjælper til med personlig pleje er jøder, 

som er kommet fra Rusland og Etiopien, de taler 

ikke engelsk, så nogen gange foregår det med “tegn 

og gæt”. 

 

Hvis nogen har lyst til at vide mere om stedet, så er 

det muligt at se en 7 min. video på computeren ved 

at søge på Maon Nechim Natanya. Den giver et godt 

indtryk af hvordan der er her. 

 

Jeg føler mig priviligeret og taknemmelig over, at 

have mulighed for at rejse ud og hjælpe til, og 

samtidig få mange oplevelser. 

 

Kærlig hilsen Karen Margrethe Mikkelsen. 

 

(Artiklen er forkortet) 
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Emanuel og Ronens gensyns glæde efter at en af dem 

havde været væk nogle dage. I det hele taget er der 

mange, som har venskaber både på institutionen og 

med folk udefra. 

Joumana og jeg i haven til bazar som afholdtes her. 

Hun er en skøn kvinde, med mange talenter, én som 

alle er glade for, og hun taler godt engelsk. Hun har 

også hjulpet mig med at download israelsk musik på 

computeren, til en foto/video som jeg er ved at lave 

herfra. 
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Frihed og lighed koster - 1814 
I flere år op til 1814 havde Frederik 6. som 

kronprins af humane grunde - og statsmagten af 

politiske hensyn - forberedt en ligestilling af 

jøderne, der blev gennemført i hans regeringstid. 

En medvirkende årsag var regeringens frygt for 

virkningerne af Napoleons venligsindede politik 

over for jøderne, og anordningen blev gennemført 

på trods af den litterære jødefejde i 1813. Kong 

Frederik den 6. var konge af Danmark 1808-1839 

og af Norge 1808-1814.  

 

Forud for 1814-anordningen af 29. marts – også 

kaldet det jødiske frihedsbrev - havde Frankrig 

givet jøderne borgerlig frigørelse, og dette 

spørgsmål blev derfor aktuelt i flere europæiske 

lande, men samtidig var der kræfter, som gik imod 

jøderne. Det endte i den litterære jødefejde 1813, 

hvor dog to kristne digtere Baggesen fra Kiel og St. 

St. Blicher fra Randlev og blandt jøder den senere 

finansminister C.N. David og M.L. Nathanson stod 

på jødernes side. I 1819 var der regulære optøjer 

deraf navnet ”jødefejde”, som viste, at mange ikke 

havde forståelse for jødernes nye rettigheder. Men 

det var også et udtryk for uroen i Europa i 

kølvandet på Napoleonskrigene og de deraf 

følgende sociale problemer. Især det ustabile 

pengevæsen fik jøderne skyld for, til trods for at det 

skyldtes flere realøkonomiske forhold, det kan man 

læse mere om i Indenfor murene udgivet af 

Selskabet for dansk jødisk historie. 

 

Danmark havde været i krig med England og tabt 

sin handelsflåde, og det betød, at Danmark ikke 

længere kunne få kredit i udlandet; derfor gik 

pengene ud af landet. København blev bombarderet 

i 1807, Norge gik tabt, og Danmark havde haft en 

statsbankerot. Ved den litterære jødefejde gav folk 

jøderne skylden, dog ikke regeringen som holdt sig 

udenfor. Frederik den 6. ønskede under alle 

omstændigheder at reformere jødernes forhold, og 

måske blev de forudgående begivenheder netop det, 

der cementerede hans ønske.  

 

 

Jøder i Danmark 1814-1885 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

1 Citeret flere steder, oprindeligt Mosaisk 

Troessamfunds arkiver 

2 Julius Margolinsky: Det jødiske folketal i 

Danmark efter 1814 

År  Antal personer 

1814 24001 

1834 40722 

1850 39412 

1885 40502 

 

Af Edith Theis-Nielsen  - 4. 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. 
 

 

 

Portræt af 

Frederik den 6., 

1839, oliemaleri 

af C.W. 

Eckersberg.  

Foto: Ole Haupt, 

Thorvaldsens 

Museum.  



Den anordning i 1814, som handlede om danske 

jødernes ligestilling, kom samtidig med, at jøderne 

andre steder i Vest- og Mellem Europa også fik 

ligestilling. Og forskellen på de portugisiske og tyske 

jøder ophørte. 1814-anordningen betød, at nogle af de 

tidligere særrettigheder gik tabt især i ægteskabs- og 

skiftesager, unge i 14-års alderen skulle aflægge 

religionsprøve, kongen ville udnævne ”præsten” i 

synagogen og meget mere. Anordningen var kommet i 

stand mellem en velvillig regering og en 

fremskridtsvenlig fløj inden for den jødiske menighed, 

men selv om det gav nye muligheder for jøderne, var 

der også modstand i menigheden, for ikke alle brød 

sig om de nye regler. 

 

I sit store 6-bindsværk om jøder og kristne skriver 

Martin Schwarz Lausten i resume-bindet 6 i kapitlet 

”Frie Jøder” (og bind 4 af samme navn), at perioden 

fra 1814 til1849 med Grundloven er særdeles 

interessant - bl.a. fordi statskirkens holdning stadig 

havde stor indflydelse på den politik, som blev ført 

over for det Mosaiske Troessamfund på trods af 

”frihedsbrevet.” Og jøderne fik alligevel ikke de fulde 

borgerrettigheder før 1849. Blandt kirkens mænd 

havde flere fortsat den holdning, at Herren straffede 

jøderne, fordi de havde afvist Messias, krydret med de 

gængse fordomme på den tid over for jøderne. Det var 

især indflydelsesrige teologers tolkning af luthersk 

lære tilbage i tiden og senere tiders henvisninger til 

disse, der var roden til det. Dermed var vejen åbnet 

for kirkens ”erstatningsteologi,” hvor kirken ”er 

indtrådt i Israels arv”. Der var dog også prominente 

enkeltpersoner og strømninger i kirken fx 

Grundtvigianismen, som ikke lå under for 

fordommene i forhold til jøderne.  Heldigvis trængte 

fordommene ikke helt ind i den danske folkesjæl, for 

så havde de danske jøders redning under 2. 

verdenskrig næppe været mulig. 

 

I perioden efter anordningen gjorde man meget for at 

fremme uddannelse blandt jøderne, og deri indgik 

også iflg. kgl. reskript konfirmation med undervisning  

i den jødiske tro men med statsmagten/statskirken 

som aktiv medspiller. Regeringen, kirkens ledelse og 

universitets teologer forsøgte i det hele taget at 

fremme jødernes integration i perioden 1814-1849.  

 

I 1802 købte man grunden til synagogen i 

Krystalgade, København, men først i 1833 blev den 

bygget og indviet. Selv om der var modsætninger 

mellem de ortodokse og de reformvenlige i det jødiske 

samfund, så stilede man mod en samlende, 

midterlinje mellem de traditionelle og den jødiske 

oplysningsbevægelse.  

 

Litteratur: 

Som Del 1  

Per Katz: Jøderne i Danmark i det 17. århundrede. 

Udg. Selskabet for dansk jødisk historie, C.A. Reitzels 

Boghandel A/S Kbh. 1981 

Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i Danmark 

fra middelalderen til nyere tid, Anis 2012 – kapitel 7 

Frie jøder? 

Ved 150-årsdagen for Anordningen af 29. marts 1814 

Udg. Det mosaiske Troessamfund og Danmark Logen, 

Kbh. 1964 (Den jødiske Frihedskamp i Danmark og 

Anordningen af 29. marts 1814 af museumsinspektør 

Steffen Linvald, og Det jødiske Folketal i Danmark 

efter 1814 af bibliotekar Julius Margolinsky).  

Emil Elberling: Jødernes tal i Danmark, 

nationaløkonomisk tidsskrift, 1893 

Cordt Trap: Jøderne i København efter 

folketællingslisterne af 1906, nationaløkonomisk 

tidsskrift, 1907 
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Forts. fra side 9   
 

De danske jøders historie 

Læs 5. del af ”De danske jøders historie” i det 
kommende nummer af  

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, der udkommer 
januar/februar måned 2015 

 

Synagogen i 

Krystalgade, 

København, 

erstattede ca. 20 

små private 

synagoger rundt 

om i byen. 

Foto: ETN 

Vi ønsker alle vore læsere en Glædelig Jul Vi ønsker alle vore læsere en Glædelig Jul Vi ønsker alle vore læsere en Glædelig Jul Vi ønsker alle vore læsere en Glædelig Jul     
og en glædelig Chanuka.og en glædelig Chanuka.og en glædelig Chanuka.og en glædelig Chanuka.    
Vel mødt i det nye år!Vel mødt i det nye år!Vel mødt i det nye år!Vel mødt i det nye år!    



Kvittering for gaver og kontingenterKvittering for gaver og kontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

September 2014:September 2014:  
Elding 600, Eskil Holm 200, Niels Kristiansen 

1000, T. & M. Mølgaard-Andersen 300, Kirsten 

Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, Else 

& Jens Erik Pedersen 200, Lis & Johan Due 500, 

Tage Barrit Nielsen 150, Jens Toft-Sørensen 100, 

Brian Kallehauge 200, Anonym 100, Eva & Ove 

Stage 100, Anette Pugh 300, Lissi Ankjær Nielsen 

500, Else & Karl Aage Hagsteen 200, Gerda 

Hedeby 300, Kristina & Jan Poulsen 500, Annette 

Madsen 200, Anonym 1501, Arne Toldam 100, 

Anonym 1000, Finn Jensen 50, Emma & Iver 

Pedersen 200, Inger Ravndrup Thomsen 100, Erna 

Møberg Hansen 100, Anita Nørgaard 100, Levi 

Hansen 300, Ditte & Ivar Markussen 500, Lynge 

Jensen 2100, Grethe Dohn 200, Niels E. Flensted- 

Jensen 100, Ole Jensen 300, Erik Fanøe 1000, 

Elsebeth Horst Sørensen 200, A.V. Moos 4000, 

Exodus MC 500, Rigmor Gundfelt 1000, Egon Falk 

Lauritsen 250, Ruth Stampe Jensen 250, Anna 

Elise Jørgensen 300, Nanna Ovesen 2000, Svend 

Bøgel Pedersen 150, Anne Marie Vist 500 

 

Oktober 2014Oktober 2014  
Michael Bramming 100, Elding 600, Kirsten 

Jønsson 300,Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, Else 

& Jens Erik Pedersen 200, Kaj Moslev 300, Brian 

Kallehauge 200, Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 

150, Henning & Ellen Tetzlaff 1645, Tommy 

Vestensen 200, Eva & Ove Stage 100, Lissi Ankjær 

Nielsen 1000, Anette Pugh 500, Hava & Bjørn 

Andersen 200, Mrk. PGJ 500, Kristina & Jan 

Poulsen 500, Anne Kristine Günther 200, Grethe & 

Erik Sørensen 200, I Jørgensen 300, William 

Marcher 500, Arne Toldam 100, Gerda Hedeby 300,  

Carlo Jensen 200, Lis & Johan Due 1000, Birgit 

Christensen 200, Henny & Bent Larsen 200, Ole 

Erik Kristjansen 60, Bjarne Sørensen 1000, Inger 

Ravndrup Thomsen 100, Gerda Vestergaard 500, 

Grethe & Niels E. Knudsen 1000, Svend Erik 

Larsen 1500, Elin Sørensen 200, Henny & Filip 

Ipsen 1000, Rita  Flemming Madsen 1500, Anita 

Nørgaard 200, Edvard Søgaard Nielsen 100, Signe 

Stenholdt 500, Levi A. Hansen 300, Birgit Askholm 

150, Helge Pahus 200, Hanne Jensen 200, Henrik 

Holst 200, Susanne & Salle Fischermann 500, 

Anette Lewinsky 300, Niels E. Flensted-Jensen 

100, Rengørings Service af 1971 2000, Annette 

Møenbak 300, Kaja Redam 500, Minna E. Nielsen 

100, Birgit Kamper Nielsen 100, Anna Wendelboe 

4000, Exodus MC 500, Ruth Stampe Jensen 150, 

Helle & Bjarne A. Madsen 200, A.V. Moos 2000, 

Else Grumsen 200, Edel Næsby 300, Hanna & Levi 

Randrup 400, Birgit Askholm 200, Solvejg K.B. 

Rasmussen 100, Merry Jensen 500, Peter Kusk 

Thomsen 1500, Claus Christian Bøh Larsen 100, 

Herdis Pedersen 300, Kirsten & Aksel Jensen 500, 

Kirsten Nielsen 500, Johnna Jessen 100, Ninna 

Pedersen 100, Kirsten Steffensen 100, Ocal Nesil 

Demir 50, Ruth Jensen 100, Ruth Tychsen 200, 

Bodil & Jørgen D. Grønbæk 1000, Ingibjørg Lützen 

100, Kristiansen 500, Carsten Ladefoged 100, Aage 

Woller 500, Søren Bøgel Pedersen 150, Elsebeth 

Horst Sørensen 250, Henny Langer 600, Dagny & 

Johannes Nielsen 2000, Svend Erik Tøstesen 300,  

Keld Wissing Jørgensen 500, Jørgen Vagn Petersen 

100, Peter Corfits Jensen 100, Olive & Mogens 

Cateley 200, Ruth & Erling Kristensen 200 

 

Fattige og nødstedte jøderFattige og nødstedte jøder  
Anonym 100, Else & Karl Aage Hagsteen 600, 

Kirsten Genach 1000, N.N. 1000, Guttermann 200, 

Erna Møberg Hansen 900, Evangelieforsamlingen 

2000, Brigitte Torp 2500, Mrk. Ekko 200, Esther 

Mathiasen 1000, Gudrun Larsen 400, H.K. 

Neerskov 500, Anonym 100, Jens Toft-Sørensen 

300, Anni Bak Frank 200, Henny & Bent Larsen 

800, Anonym 250, Kristent Fællesskab, Valby 

1000, Eva Westerdahl 1000,  Dunja Vilja Novak 

500, Anonym 1000 
 

Chanuka: Chanuka: Esther Sørensen 500, Moshe Givoni 

177, Hanna & Aron Skop 150, Svend Erik Larsen 

20.000, Else Marie Vig 500, Claus Christian Bøgh 

Larsen 200, Lene Dige 200, Elisabeth Juul-

Pedersen 300, Mona Kristensen 500, Mrk. AAJ 

14.500, Johnna Jessen 400, Ernst H. Jensen 500, 

Ingibjørg Lützen 675, Carsten Ladefoged 400, 

Vibeke Søllner 500, Else Margrethe Larsen 1000, 

Johanne Sørensen 500, Jørgen Vagn Petersen 500, 

Peter Corfits Jensen 500, Gudrun Thomsen 100, 

Olive & Mogens Cateley 300 
 

TipsTips--og Lotto: og Lotto: 63.208,66  
 

Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 

fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Kære venner 
Hjertelig tak for alle indkomne gaver her i efteråret, 
hvilket er en stor opmuntring. Vi har også i år en 
speciel indsamling til Chanuka, som i år er fra 16.—
24.december, hvor vores jul begynder.  
Vi går nu ind i julemåneden med alt hvad dertil hører. 
Mange mennesker har behov for omsorg og kærlighed 
her op til jul. Det har også vores israelske venner, 
som hele tiden befinder sig i en krigszone med terror 
og trusler.  Chanuka er en god tid til at vise dem, at 
de ikke er alene.  
Vi vil også invitere alle bladets læsere til at blive 
medlemmer af DJV, hvis du ikke allerede er det. Et 
medlemskab koster 100 kr pr. år. 
Du kan bruge indhæftede girokort til både gavebidrag 
og medlemskontingent. Hvis du vil give en særlig 
Chanuka-gave, bedes du venligst skrive dette på 
girokortet.  

Med venlig hilsen  -  shalom 

Vagn Møenbak 

Kasserer 



Tidspunkt: 26/4 – 3/5 – 2015 
 
Pris: 2200 kr. ved rettidig tilmelding, ellers  
2500 kr. (derudover kommer flybillet og 
rejseforsikring) 

Tilmeldingsfrist: 15. feb. 2015 
NB: Begrænset antal pladser 
 
Koncept: Todages vandretur i det nordlige Israel; én 
hviledag i Tiberias; todages ørkentur ved det Døde 
Hav; to dage afslutningsvis i Jerusalem. Hjemrejse 3. 
maj. 
 
Du skal være minimum 18 år og i god fysisk form. 
Overnatning: Camping og vandrehjem. 
Rejseleder: Dan Herron 
 
For yderligere informationer og tilmelding henvises 
til DJV’s hjemmeside:djvenskab.dk 
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Tværkirkelige bedemøder for IsraelTværkirkelige bedemøder 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 Den 33. . onsdag i måneden onsdag i måneden   

kl. 19.30 er der bedemøde for Israelkl. 19.30 er der bedemøde for Israel  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3,  
1972 Frederiksberg C 

 
Hjertelig velkommen 

 
 

Bestil et 
”messiansk påskemåltid”  
til din menighed i uge 13 

Læs mere på DJV’s hjemmeside: 
www.djvenskab.dk 




