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LederLeder  

Jerusalem 
Temaet for Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne  

d. 31. oktober - d. 1. november 2015 bliver Jerusalem 

– den store konges by. Vi har i den anledning inviteret 

aliyah-koordinator Danielle Mor fra Jewish Agencys 

hovedkvarter i Jerusalem, som vil fortælle om aliyah 

– jødisk indvandring til Israel specielt fra to 

europæiske lande: Frankrig og Ukraine. Jerusalem 

står i den forbindelse som symbolet på det ubrydelige bånd mellem folket 

og landet: ”Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem, så gid min højre hånd må 

lammes” (Salme 137,6). 

 

I 1004 f. Kr. gjorde kong David Jerusalem til Israels hovedstad, og hans 

søn Salomon byggede templet i Jerusalem. Igennem det jødiske folks 

eksilperioder har det bevaret håbet om en tilbagekomst, hvilket bl.a. viser 

sig ved, at jøder både privat og i synagogens gudstjenester vender ansigtet 

mod Jerusalem, når bøn fremsiges tre gange dagligt, en praksis, som 

Daniel også fulgte under sit eksilophold i Babylon (Daniel 6,11). 

Jerusalem er den eneste by, der i Bibelen loves en fremtid (Esajas 65,17-

25). Den nævnes, sammen med navnet Zion, mere end 800 gange i 

Bibelen, og det fremhæves, at Jerusalem er den by, Gud har udvalgt som 

både det åndelige og geografiske centrum for hans frelsesplan, ikke kun 

for Israel, men for verden. 

 

 

 

Jerusalem er 

elsket af Gud (Salme 78,68) 

udvalgt af Gud (Salme 132, 13-14) 

beskyttet af Gud (Esajas 37,35) 

Guds by (Salme 87,2-3) 

Herrens trone (Jeremias 3,17) 

Den store Konges by (Salme 48,2) 
 

 

 

 

 

Gud taler direkte til Zion/Jerusalem gennem profeten Esajas: ”Se, i mine 

hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal 

genopbygge dig, er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, 

drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring: De samles alle og 

kommer til dig”. (49, 17-18). Og vi ved, at vi som kristne har en medandel i 

hele denne proces, hvor det jødiske folk vender tilbage til Zion, for hos 

Esajas fortsætter Guds tale, denne gang til folkene, og det er os, ikke-

jøder: ”Nu løfter jeg min hånd for folkene, jeg rejser mit banner for 

folkeslagene; de skal bringe dine sønner i favnen og bære dine døtre på 

skulderen” (vers 22). Det er hele denne sammenhæng, vi skal høre mere 

om til DJV’s Israel-stævne i november. Alle er hjerteligt velkomne! 

 

Eva Ravn Møenbak 

Formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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Orr Shalom 
Arbejdet med Orr Shalom går støt 

videre. Jeg nyder at undervise, og 

selvom der er op og nedture, så 

går det overordnet godt med at 

relatere til de børn, som jeg har 

får lov til at besøge og undervise 

ugentligt. Her er lidt yderligere 

baggrundsstof til at forstå deres 

baggrund. Den unge dreng, som 

jeg bruger tid sammen med i 

Mevaseret Zion, og jeg har budt 

foråret velkommen ved at tage på 

korte vandreture. Senest er vi 

gået på opdagelse i et gammelt 

fort, og i denne uge tog vi til en 

kilde, hvor jeg lærte, hvordan man 

laver tunbøf på den primitive vis  

Der sættes ild til en dåse 

tun i olie ved hjælp af 

papir. Derefter brænder 

olien af i 40 min, og voila, 

så har man varm tunbøf  
 

 

Jeg har tidligere fortalt lidt om de 

børn, jeg besøger på ugentlig basis 

hos Orr Shalom, men jeg har ikke 

kunnet fortælle indgående om 

deres baggrund. Derfor har jeg 

bedt Orr Shalom om at 

introducere børnene og deres 

udfordringer på etisk forsvarlig 

vis. Følgende er, hvad Orr Shalom 

gerne vil dele med DJVs læsere 

om de børn, vi hjælper: 

 

Børnene som  

Dan hjælper 
 

Dan er frivillig i to af vores hjem: 

Volarch og Harishonim. I hvert af 

disse hjem hjælper han med til at 

aflaste børnene i deres hverdag. 

Dan arbejder for øjeblikket med 4 

piger og 1 dreng: 

 

Sara* - Sara er 15 år gammel og 

kommer fra Rusland. Hun er 

vokset op i et meget strengt og 

rigidt hjem. Sara har været udsat 

for seksuelt misbrug og har været 

stofafhængig; hun lider af 

Borderline personligheds 

forstyrrelse. Hun har det svært i 

sin hverdag og oplever mange op- 

og nedture. Dans volontørarbejde 

er noget, Sara ser frem til, og hun 

har udtrykt over for staben, at 

hun værdsætter 

engelskundervisningen, trods alle 

hendes udfordringer.  

 

Tali* - Tali er 13 år gammel og 

kommer fra en utryg baggrund. 

Hun prøver konstant grænser af. 

Tali har det svært med at stole på 

nogen som helst. Hun har kun 

været i hjemmet tre måneder, og 

vi ser allerede små fremskridt. 

Hendes tid med Dan hjælper 

hende i hendes personlige 

udvikling. 

 

 

 

Shira* - Shira er 15 år gammel. 

Hun boede mange år hos en 

plejefamilie. Da denne familie 

ikke længere var i stand til at 

have hende boende, flyttede hun 

til et Orr Shalom hjem for to år 

siden. Shira har haft en meget 

svær overgang, da hun først kom, 

men vi ser en stadig fremgang hos 

hende. Shira ser frem til Dans 

besøg og glæder sig over den tid, 

han tilbringer i hjemmet. 

 

Hannah* - Hannah er 18 år 

gammel og er i gang med at gøre 

sin studentereksamen færdig og 

gøre sig klar til militærtjeneste. 

Hun har en passion for teater og 

hjælper til med det skuespil, som 

hjemmet skal til at opføre. 

Hannah klarer sig virkelig godt og 

sætter pris på den tid, hun kan 

bruge sammen med Dan til at 

forbedre sit engelske.  

 

Avinoam* - Avinoam er 16 år 

gammel. Han er en sky og stille 

dreng, som er tæt knyttet til sin 

familie. Han er virkelig god til 

sløjd og er i stand til at lave 

smukke trækreationer. Avinoam 

er overvægtig og ved ikke helt, 

hvordan han skal passe på sig 

selv. Det er et punkt, hvor Dan er 

til hjælp og støtte, idet han sætter 

ham ind i sport og sundhed. De 

bruger tid sammen en og en, og 

Dan er en positiv rollemodel for 

Avinoam. Avinoams selvtillid er i 

fremgang, og staben fortæller, at 

de har set en ændring i ham, siden 

Dan er begyndt at tilbringe tid 

sammen med ham. Han er 

begyndt at åbne op og er mere 

villig til at deltage i 

udendørsaktiviteter.  

 

 *Børnenes navne er blevet ændret 

for at beskytte deres privatliv. 

  
 

    Forts.s.4 

 

Af Dan Herron, DJVs repræsentant i Israel 
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Forts.fra s.3 

Orr Shaloms arbejde går støt 

fremad, selvom man kæmper med 

at få rejst midler nok til de nye 

behov, der til stadighed opstår. Jeg 

havde fornøjelsen af at besøge et 

nyt hjem i Ashkelon, lige nord for 

Gazastriben, hvor DJV er med til 

at sponsorere udgifterne til nogle 

af de frivillige medarbejdere. 

Sammen med Debbie Faier besøgte 

jeg husmoderen Lital og lederen 

for alle Orr Shaloms hjem i 

Ashkelon, Naachami. Den særlige 

udfordring for Lital og hendes 

mand Yuval er, at deres hjem er 

helt nyt. Alle børnene er nye og 

skal pludselig vænne sig til, at der 

er voksne, der kærer sig om dem 

og sætter grænser og har 

forventninger til dem. Det er en 

art chock for børnene at skulle 

tilvænne sig et normalt 

familiemønster, som det Orr 

Shalom prøver at introducerer 

dem til. Men Lital og Yuval prøver 

at skabe en ny kultur og 

omgangstone for de 6 piger og 2 

drenge på 9-11 år. I disse 

bestræbelser er de nationale 

volontører essentielle. De er kittet, 

der forhindrer børnene i at falde 

igennem sprækker og bliver ofte 

tillidspersoner for børnene. Her i 

det hjem, som DJV støtter, er det 

to piger, Nehora og Reut, som 

trækker læsset og sørger for 

børnene, når der ikke er fast 

program. Faste rammer er faktisk 

hvad børnene længes efter 

allermest, så meget at hver gang 

der er skoleferie, så gennemgår 

hjemmet en mindre krise, fordi 

børnene skifter rytme i deres 

hverdag. De børn, som Orr Shalom 

tager sig af i Ashkelon, er svært 

ramte, men det er opløftende fordi  

børnene er normale børn, som har 

været udsat for overgreb og 

vanrøgt, men som derfor med den 

rette pleje og omsorg har mulighed 

for at leve et godt liv. Den 13. maj 

skal DJV deltage i en Orr Shalom 

konference tilrettelagt af tidligere 

Orr Shalom børn. Det glæder jeg 

mig til at fortælle om i næste 

nummer. 

 

 

Orr Shalom i Ashkelon:  Fra venstre: Naachami, Lital med 
sin yngste af 3 biologiske børn, og Debbie Faier 

Et af Orr Shaloms familieplejehjem i Ashkelon 

En gang om måneden mødes de 
kirkelige danske israelsorganisationer i 
Jerusalem til koordinering og bøn. På 
grund af DJVs fine donation til Jewish 
Agency’s arbejde, blev vi inviteret til at 
afholde vores aprilmøde i 
organisationens store sal. Vi fik en fin 

indføring i arbejdet med jødisk 
indvandring til Israel ,og vi kan glæde 
os over, at Jewish Agency har sagt ja til 
at sende Danielle Mor til DJVs 
årsstævne i København i sidste weekend 
af oktober. DJVs venner kan glæde sig. 
Hun er en spændende og dynamisk 
taler!  
  
Her ses de danske Jerusalem 

repræsentanter (fra venstre: Martin 

Haahr fra O&I, Dan Herron fra DJV, 

og Præst David Serner fra 

Israelsmissionen. Portrætterne 

afbilleder hhv. Theodor Herzl, 

zionismens fadder, og Chaim 

Weizmann, Israels første præsident).  

 

Danielle Mor viser de danske 

repræsentanter rundt på Jewish 

Agency. 

På besøg hos Jewish Agency 

DJV’s støtte til nyt hjem i Ashkelon 
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Ahavat Kol 

Israel 
 

Det store ryk for vores 

samarbejdspartnere Yoram, med 

sønnen Israel, var i slutningen af 

marts, hvor den årlige uddeling til 

mindrebemidlede familier op til 

den jødiske Påske finder sted. DJV 

er en vigtig sponsor for Ahavat Kol 

Israel (Kærlighed til hele Israel), 

og DJV’s repræsentant, Dan 

Herron,  var med til at fylde 

papkasser med madvarer til 

familierne. De langtidsholdbare 

varer, som familierne får med sig 

hjem, gør en forskel både under og 

efter Påsken. Ca. 500 familier blev 

hjulpet ved denne lejlighed. Det 

var en meget positiv oplevelse at 

være med til at opstille kasserne 

med forsyningerne sammen med 

lokale frivilige for AKI, hvor både 

unge og gamle samarbejdede om at 

blive klar til dagens store rykind.  

 

 

 

DJV 
Repræsentanten i 

sving med de lokale 
 
 
 

Matzot for alle 
pengene ved AKI’s 

påskeuddeling 

Vi føler os taknemmelige over de tre 

dejlige måneder vi har haft i Israel, 

og vi har fået en masse ny viden om 

landet, kulturen og jødernes højtider, 

og er mange gode minder rigere.  Vi 

er blevet udfordret med hensyn til 

sproget, da der jo er en barriere når 

man som os ikke kan hebraisk. Men 

vi har fundet ud af meget ved at læse 

kropssproget. 

 Vi har set, at glæden ved de 

små ting som er værd at fejre, giver 

sig udtryk i form af dans og sang, 

bl.a. ved lejligheder som fødselsdage 

på stedet. Det er noget som vi kan 

lære af den jødiske kultur.   

 Vi er glade for at vi er to 

kristne som har kunnet være sammen 

og som også har haft et bønnefælles-

skab, og oplevet Guds ledelse og 

beskyttelse under opholdet. Det har 

været personligt opbyggende og vi har 

fået et dybere kendskab til - og hjerte 

for  -  den jødiske befolkning. Vi vil 

hermed opfordre en hver, der læser 

bladet at overveje et volontørophold i 

Israel. Spring ud i det uanset alder, 

det bliver en kæmpe oplevelse. Vi har 

været meget taknemmelige over den 

hjælp og støtte vi har fået under 

opholdet af Dan  -  vores koordi-nator. 

Så en stor tak skal lyde til ham.    

Venlig hilsen Elin og Else  

En lille afskeds hilsen  

fra to hjemvendte volontører (forkortet/red) 

Elin og Else og i midten to af beboerne på 
Maon Nachim (”Hjem for Handicappede)  i 
Netanya 

  

Bliv medlem 
af Dansk-Jødisk 
Venskab! 
 
Et års medlemskontin-
gent koster kr. 100,- 
Benyt vedhæftede 
girokort til indbetaling 

og sæt X ved 
medlemskab.  
 

Velkommen 

 
Med venlig hilsen 
Dansk-Jødisk 
Venskab. 
 



Et fly går i luften og brøler afsted, 

men det er meget stille og tomt at 

være i lufthavnen. Jeg savner 

mine vandreledsagere efter at 

have levet med dem og ledet dem 

igennem en intens uge i Guds 

eget land. Simas og Laura er på 

vej tilbage til København, mens 

Huong, fra Hjørring, er på vej 

tilbage til volontørtjeneste på 

Ebenezerhjemmet i Haifa. Vi har 

vandret mange timer hver dag, 

stået tidligt op og kommet sent i 

seng. På kongeturen fra Ein Gedi 

til Masada vandrede vi fra kl. 17 

til kl. 1.30 om morgenen. Men lad 

mig starte med begyndelsen. DJV 

arrangerede en ugelang 

vandretur i slutningen af april for 

at introducere unge til Israel (vi 

håber på at gøre kunsten efter for 

seniorer til efteråret).  

 

Udgangspunket var Arbel bjerget 

nord for Tiberias. Dette var vores 

opvarmningstur, og varme blev vi. 

Turen er en relativ kort cirkeltur 

men med en meget stejl 

opstigning, så stejl at der nogle 

steder er hamret jernbøjler ind i 

klippen til at klatre 

på. Vi startede en 

time før solnedgang, 

og der blev prustet og stønnet på 

vej op forbi hulerne, hvor jødiske 

oprørere havde søgt at gemme sig 

for romerske soldater under det 

sidste oprør i første århundrede, 

før størstedelen af den jødiske 

befolkning blev fordrevet. Vi fik 

vores første storslåede udsigter 

udover Genesaret Sø og 

helligstederne, Saligprisningernes 

Bjerg, Capernaum, og 

Bespisningsunderet. Vi sluttede 

med at teste vores pandelampe og 

vandre tilbage til vores bil i 

tusmørket for at drage til nattens 

rasteplads i Yehudia Reservatet 

nord for Genesaret Sø. Her satte 

vi telt op og forberedte vores 

første aftensmåltid, kylling i 

citron og honning marinade. Det 

var varmt nok til at sove udenfor, 

så det var ikke alle, der brugte 

teltet. 

 

Næste dag var en tidlig start med 

vandring langs og gennem en 

kløft, hvor Zawitan floden 

forsyner landskabet med skønne 

klippesøer og vandfald.  
 Det var svært at holde tempoet, 

for deltagerne ville gerne dase og 

plaske i vandet. Vi var ude godt 8 

timer den dag og kom hjem til 

lejrpladsen med lift fra 

parkbetjentene. Vores 

campingplads fra aftenen i 

forvejen var imellemtiden blevet 

invaderet af 200 israelske unge, 

og to store containere med udstyr 

og mad var blevet kørt op. Derfor 

valgte jeg at falde tilbage til min 

anden lejrplads på bredden af 

Genesaret Sø. Her havde vi 

fællesskab med en drussisk 

familie, hvor faderen havde gjort 

tjeneste i den israelske hær, mens 

den stadig opretholdt en 

sikkerhedszone i Sydlibanon, før 

2000. Vi viste ham billeder af den 

vandslange vi havde set om 

morgen for enden af lejrpladsens 

strand, blandt nogle sten, og han 

sagde at den var giftig. Vi 

svømmede dog alligevel i det åbne 

vand og havde en skøn tid uden at 

se flere kryb. Resten af dagen gik 

med at besøge de historiske 

lokaliteter, der er nævnt i Biblen 

for til sidst at slutte af med 

strand og grill i den gamle bydel i 

Tiberias. Foran os lå nu turen fra 

Ein Gedi til Masada, der skulle 

vise sig at blive den mest 

storslåede og udfordrende. 

 

Kl. 17 om eftermiddagen vendte 

jeg tilbage til Kibbutz Ein Gedi, 

hvor deltagerne sugede vand og 

hvilede sig til den hårde 

aften/nattetur, der lå foran dem. 

Jeg havde præplaceret bilen 2 

timers gang før Masada, godt 

fyldt op med vand og vores øvrige 

bagage, og var blevet kørt tilbage 

tilbage af vores hjælpebilist, 

Magdalena.  
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Israel til fods 
En uge med DJV 

Af Dan Herron 

På vej op ad Arbelbjerget 



 

Foran os var nu en tur på 12-13 

timer, hvoraf mange ville være i 

månelys. Den første opstigning 

viste sig overraskende hård for 

deltagerne, Simas drak halvdelen 

af sin vandration efter en time (en 

del gik tabt pga. en åben ventil i 

hans drikkesystem). Som leder 

bærer jeg altid ekstra meget vand, 

og vurderede at nattens lavere 

temperatur og lidt fladere terræn 

stadig tillod os at nå vores mål. 

Vores rasteplads og mål for natten 

var en stor kløft, som vi nåede 

1.30. Deltagerne fik 4 timers søvn, 

indtil vi skulle vandre igen. I 

ørkenen er det vigtigt at være på 

farten, før temperaturene bliver 

for høje. 

Kl. 5.30 stod den på videre 

vandring efter en nat ved den store 

kløft 

 

Vi kom nu igennem en grøn 

sprækkedal og rensede noget vand 

fra store pytter i tilfælde af, at vi 

fik brug for ekstra (vi klarede os 

med vores oprindelige ration) Kl. 

10 kunne vi se en lille, hvid prik, 

vores bil, og kl. 11  kørte vi det 

sidste stykke for til sidst at kunne 

vandre op ad selve Masada 

fæstningens bjerg. Efter disse 

strabadser var belønningen en 

svømmetur i Dødehavet, før turen 

gik videre til Eilat. Sidste del af 

vores tur begyndte med snorkling 

på koralrev og iagtagelse af 

farvestrålende fisk.  

  
 Om aftenen kørte vi til en 

ørkenpark, Timna, hvor man kan 

se og opleve en kopi i ægte 

dimensioner af tabernaklet. Her 

gjorde en gruppe af mine bekendte 

fra Jerusalem os følge. Så turens 

sidste dag gik med 

huleudforskning og at lære om 

tabernaklet. Udover storslået 

natur nød vi også rigtig godt 

fællesskab, og derfor var afskeden 

i lufthavnen hård. Men alle havde 

haft en god og spændende uge, og 

Israel havde vist sig fra sin bedste 

side! 

 

Postkort 

fra Vandretur 
Følgende er en hilsen fra DJV-

turens yngste deltager Laura 

Graasvoll som studerer medicin 

på Københavns Universitet. Laura 

var turens humørbombe og var 

med til at skabe en rigtig fin 

stemning på turen, også når hun 

blev prøvet allerhårdest.  

 

Postkort fra 

Laura 

Graasvoll.  
Jeg havde en skøn og sjov 

tid på DJV-turen 

igennem Israe,l som Dan 

organiserede. Jeg så 

ovenud smukke 

landskaber, udfordrede 

mig selv fysisk på 

vandreturene og nød at tage 

dukkerter i bjergsøerne. Jeg nød 

også det gode selskab og 

lejrmaden sent om aftnen. Vi sov 

under stjernerne og oplevede 

naturen sammen. Jeg håber at 

komme med på eventyr snart igen! 

Tak til DJV og Dan! 
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Fra venstre: Simas, Laura og 

Huong på Coral Beach i Eilat 

På fodtur  

i Israel  

med DJV 



DJV  DJV  DJV  DJV  ----        side 8 side 8 side 8 side 8     

 

 

 

 

 

 

 
En perle i Mellemøsten  
 

Mellem højhuse, larmende håndværkere og mænd 

med lange sorte klæder, høje hatte og seks til syv 

børn trippende efter sig, ligger Shevet Achim. I 

kernen af Jerusalem, blot 5 minutter fra Den 

Gamle Bydel, hvor jøder, muslimer og kristne 

vrimler ind imellem hinanden med hastige skridt. 

Det har været vores hjem de sidste seks uger.  

 

Shevet Achim  
Shevet Achim er en amerikansk organisation, som 

hjælper hjertesyge børn fra hele Mellemøsten til 

Jerusalem for at få den nødvendige behandling. 

Shevet står for et smukt humanitært arbejde og 

relationer på tværs af kulturer. Et sted hvor 

religioner og forskelligheder mødes for sammen at 

gøre en forskel for familier, som ikke selv har 

mulighederne.  

 

Vores hjerte er det dyrebareste vi har. Det holder 

os i live, så vi kan opleve den smukke verden vi er 

sat i. Uden Shevet Achim og det arbejde der bliver 

gjort, ville der være mange børn i Mellemøsten, 

som havde fået et betydeligt kortere liv. Derfor har 

vi givet 3 måneder af vores liv til dette arbejde, en 

perle i Mellemøstens strabadser. På Shevet går vi 

under ”Cams” og ”Cami” pigerne fra Danmark. 21 

og 20 år med en stor kærlighed til børn.  
 

Hverdagen   
En lille pige fuld af personlighed smiler over hele 

hovedet, da jeg møder hende i opholdsrummet. Hun 

er en af de syv børn, som er på Shevet lige nu. 

Antallet af børn svinger utrolig meget, der har 

maksimum været ti børn. Mit arbejde består i dag i 

at være sammen med hende og de andre børn, som 

enten venter eller har fået deres operation. 

Maryam som er den lille piges navn, har været i 

Israel sammen med sin mor i to måneder og skal 

formenligt være her i seks måneder mere. Børnenes 

hjertefejl er meget forskellige, hvilket har stor 

betydning for hvor lang tid de skal være i landet. 

Alt i mens jeg i dag er sammen med børnene, er der 

andre af de i alt 20 volontører som gør rent, blogger 

eller er på hospitalet. Vi er en stor familie som 

laver alt sammen.   
  

Vi deler liv  
Sammen med familierne deler vi liv. Vi kommer 

helt tæt på, når vi er sammen med dem på 

hospitalet og gennemgår nogle af de værste timer, 

imens børnene ligger på operationsbordet. Mentalt 

er det et hårdt arbejde, da vi oplever børn, som 

ligger flere uger på intensiv afdelingen og desperat 

kæmper for deres liv. Imens vi blot kan stå med en 

trøstende arm omkring forælderen, som er med 

barnet. I disse situationer kan man til tider godt 

føle sig en smule magtesløs. Men i de fleste 

tilfælde, sender vi raske børn og lettede forældre 

tilbage til deres familier.   

 

Vi sætter stor pris på at kunne gøre en forskel i et 

land, hvor konflikterne og spændingerne er så 

intense på alle måder. Folk vi møder på vores vej er 

overrasket og meget taknemlige for, at vi hjælper 

børn fra Syrien, Irak, Kurdistan og Jordan. Flere af 

familierne er flygtningen og har ikke mange penge 

at gøre med. Derfor er der for hvert barn oprettet 

en blog, hvor man kan følge deres rejse og støtte 

dem finansielt. 

 

Vi er i stor forventning til at skulle arbejde på 

Shevet de næste 6 uger med de udfordringer og den 

glæde, det giver os.   

 

Volontørhilsen 
Af Camilla Bianca Berg og Camilla  

Høgh Madsen,  
DJV-volontører i Jerusalem 

Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig Kunne du tænke dig 
at blive at blive at blive at blive at blive at blive at blive at blive         
DJVDJVDJVDJVDJVDJVDJVDJV--------volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?        
Du kan læse mere om Du kan læse mere om Du kan læse mere om Du kan læse mere om 
dette på vores hjemmeside:dette på vores hjemmeside:dette på vores hjemmeside:dette på vores hjemmeside:    
www.djvenskab.dkwww.djvenskab.dkwww.djvenskab.dkwww.djvenskab.dk    
Eller kontakt DJV’s Eller kontakt DJV’s Eller kontakt DJV’s Eller kontakt DJV’s 
kontaktperson kontaktperson kontaktperson kontaktperson     

Linda Møller,Linda Møller,Linda Møller,Linda Møller,    
mail:elkaer1@gmail.com, mail:elkaer1@gmail.com, mail:elkaer1@gmail.com, mail:elkaer1@gmail.com,     

tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414    
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Indvandring 1933-40 
Den næste gruppe jødiske indvandrere var 
flygtninge fra Tyskland, de kom i 1933-40 på grund 
af den tiltagende antisemitisme. I perioden 1933-40 
var den danske flygtningepolitik meget restriktiv, 
og som tiden skred frem, var embedsmændene 
tilbageholdende med at lade alt for mange slippe 
ind i landet. Reglerne dengang var skønsmæssige, 
så derfor kunne man regulere flygtningestrømmen. 
Ca. 1500 jøder kom i denne periode til Danmark. 
De bestod af tre grupper:  
a) Landvæsenselever, da formålet med deres ophold 
i Danmark var midlertidigt for at de kunne 
dygtiggøre sig til et liv i Palæstina. Flere af dem 
nåede at udvandre inden tyskerne besatte 
Danmark, men da jødeaktionen i 1943 satte ind, 
var de svære at nå med advarsler; flere flygtede til 
Sverige, og nogle endte i Theresienstadt, mens 
andre rejste til Palæstina efter krigen.  
b) ca. 300 Liga-børn i alderen 14-16, som nåede til 
Danmark i et hjælpeprogram gennem den jødiske 
organisation ”Hechaluz” og en ihærdig indsats fra 
Danske Kvinders Nationalråd og Kvindernes 
Internationale Liga for Fred og Frihed. 
c) De egentlige emigranter fra Tyskland og 
Østeuropa, som blev udstødt socialt og økonomisk 
udelukkende fordi de var jøder eller defineret som 
jøder af det nazistiske styre.  
 
Dengang gjorde embedsværket meget for, at de der 
kom til landet fik midlertidig opholdstilladelse, 
forsørgede sig selv eller fik støtte af andre (end det 
offentlige) og helst rejste videre til et andet land. 
Både landvæsenselever og børnene ville jo naturligt 
rejse videre, mens man administrativt holdt igen 
med at give opholdstilladelse til de egentlige 
emigranter. Det var også meget svært for en 
udlænding at opnå arbejdstilladelse dengang, hvor 
der var global økonomisk krisetid og høj 
arbejdsløshed.  

Lone Rünitz har i sin bog ”Danmark og de jødiske 
flygtninge 1933-40” dokumenteret de arkiver, hun 
har haft adgang til bl.a. hos Justitsministeriet, 
Udenrigsministeriet og det Mosaiske 
Troessamfund. Det kan lyde ubehageligt i dag, at 
man holdt igen på tilgangen af indvandrere 
forårsaget af nazismen, men hvis antallet af jøder 
havde været meget mere end de 7000, som blev 
reddet til Sverige i 1943, ville det næppe have 
været muligt fx at redde 15-20.000. Samtidig 
kunne et større antal jødiske immigranter have 
forårsaget en stigende antisemitisme i Danmark, 
hvilket også kunne have bidraget til at 
vanskeliggøre en redning. Da 30’erne var en svær 
tid rent økonomisk, så var det også et problem at 
forsørge en større gruppe nye flygtninge, der i vidt 
omfang blev finansieret af private midler gennem 
forskellige hjælpekomiteer herunder de jødiske 
hjælpekomiteer. Afvejningen af hvor mange 
flygtninge man kan sluse ind set i forhold til 
mulighederne for at hjælpe dem er netop også et af 
de dilemmaer, som giver stof til eftertanke i dagens 
flygtningepolitik.   
 
Samtidig var de jødiske flygtninge i 30’erne et 
dilemma for det eksisterende jødiske samfund og 
dets ledelse i Danmark, hvilket det også var før i 
historien omend under mindre dramatiske 
omstændigheder. Årsagen til ambivalensen var, at 
de gamle jøder var integrerede i det danske 
samfund og bidrog på en lang række måder – 
udover økonomisk - til at hjælpe nye jødiske 
flygtninge, og deres ressourcer var ikke 
ubegrænsede. Samtidig var det holdningen i 
ledelsen af Mosaisk Troessamfund, at man ville 
lægge sig tæt op ad den danske regerings holdning 
til samarbejdet med tyskerne af frygt for det, der 
kunne være værre; det betød at holde så lav profil 
som muligt.  

 

Af Edith Theis-Nielsen  - 7. del 
I marts måned 2014  fejrede Det jødiske Samfund i Danmark 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. 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.  

Med 7. del om de danske jøders historie slutter denne serie, som begyndte med 1. del i Nyt fra 

Dansk-Jødisk Venskab 2014 nr. 3 og havde en forløber i 2013 nr. 5 med artiklen: ”1943  -  Et 

vendepunkt”. 

Edith Theis-Nielsen 



Det er desværre sådan, at Danmark i 30’erne i nogle 

tilfælde udviste og overgav jødiske flygtninge til deres 

forfølgere med forfærdende konsekvenser. Den 4. maj 

2005 kom daværende statsminister Anders Fogh 

Rasmussen med en officiel undskyldning.  

  

Jødernes flugt fra Danmark under 2. Verdenskrig er 

beskrevet i en særskilt artikel, Udg. Nr. 5, oktober 

2013 her i bladet. De fleste vendte tilbage til 

Danmark efter krigen. Og de fleste, som havde været 

i koncentrationslejr i Theresienstadt, blev hentet 

hjem af Røde Kors til Skandinavien i april 1945. 

 

Polske jøder i 1969-70 
I 1969-1970 kom en ny gruppe polske jøder til 

Danmark på grund af dels antisemitismen i Polen 

efter seksdagskrigen i 1967 i Mellemøsten, dels 

interne politiske forhold i Polen samt forhold, der 

vedrørte Sovjetunions dominans i Polen. Det kan man 

læse mere om i en artikel af Josef Cywiak (tidligere 

ansat i den polske udenrigstjeneste), Polske jøder, 

udg. af Selskabet for dansk jødisk historie 6-7, 1982 

og hentet fra ”Bulletin on Sovjet and East European 

Affairs”. Artiklen fortæller, at det antisemitiske 

udbrud kom efter Gomulkas tale i juni 1967 i hvilken 

han karakteriserede jøderne som Polens 5. kolonne. 

Ganske vist havde der været en mildere form for 

antisemitisme forinden, men den fik ny næring ved 

denne tale. Dernæst beskriver artiklen den historiske 

baggrund ved den sovjetkontrollerede regeringsform i 

Polen efter 2. Verdenskrig, og hvordan jøderne i 

starten fik indflydelsesrige positioner, men hvordan 

det kommunistiske parti gradvis udviklede sig til at 

blive antisemitisk fra slutningen af 50’erne. Det blev 

til en selvforstærkende proces, hvor mange jøder 

mistede deres stillinger, og 16.000 jøder flygtede fra 

Polen i 1969-1970, heraf 3000 til Danmark. 

 

Forfatteren Janina Katz (1939-2013) kom til 

Danmark i 1969 og har siden sin debut i 1991 med 

”Min mors datter” fået udgivet en lang række værker. 

Hun har oversat polsk skønlitteratur til dansk, været 

litteraturanmelder, haft job på Det Kgl. Bibliotek og 

har skrevet ”Drengen fra dengang”, som handler om 

problematikken med at finde sine rødder efter 

emigration til Danmark.  

 

Det jødiske museum i København har skrevet om de 

polske jøder og her er et uddrag, som går igen i 

folderen, Flygtninge fra ’69: 

Mødet med det jødiske samfund i Danmark 

”Det var de yngre flygtninge, som hurtigst fandt sig 

til rette i Danmark, og mange blev efterhånden dansk 

gift. Blandt de ældre flygtninge var desillusion og 

ensomhed et hyppigere fænomen i de første år. Mødet 

mellem det jødiske samfund i Danmark og de 

nytilkomne flygtninge eksponerede forskelle i, hvad 

det vil sige at være jøde. For mange af flygtningene 

var det vigtigt at etablere et selvstændigt kulturelt 

netværk, og snart efter ankomsten blev der oprettet 

flere foreninger, som siden har arrangeret sociale og 

kulturelle arrangementer med udgangspunkt i de 

fælles minder fra Polen.  

I den polske regerings propaganda hed det, at 

flygtningene forlod Polen frivilligt for at tage til 

Israel. Den danske regering frygtede derfor, at alt for 

stor opmærksomhed på de virkelige forhold ville 

skabe en unødig konflikt, som kunne risikere at gå ud 

over de flygtninge, som endnu ventede på at forlade 

Polen. Derfor blev de danske medier bedt om at undgå 

offentlig omtale af flygtningenes ankomst. Dette kan 

være én af årsagerne til, at kendskabet til 

flygtningenes historie helt op til i dag har været 

meget begrænset.”   

 

Og i nyere tid er der flere nye jøder fra forskellige 

steder, nogle gange i forbindelse med ægteskab. Flere 

danske jøder er udvandret til Israel, mens nogle 

israelske jøder er indvandret til Danmark, så det 

Mosaiske Troessamfund anslår på deres hjemmeside, 

at der nu er ca. 8000 jøder i Danmark.        

                      

 

Litteratur: 

Som Del 1 

http://jewmus.dk/udstilling/de-5-

temaer/ankomster/landbrugselever/ 

http://jewmus.dk/udstilling/de-5-

temaer/ankomster/polske-joeder/ 

http://jewmus.dk/fileadmin/files/webpage/documents/

Udstilling/Polske_joeder/Flygtningene_fra_69.pdf 

Lone Rünitz: Danmark og de jødiske flygtninge 1933-

1940, Museum Tusculanums Forlag, Københavns 

Universitet, 2000 

http://www.folkedrab.dk 

http://www.litteratursiden.dk og 

http://www.litteraturpriser.dk 
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Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

Marts 2015:Marts 2015:  
Elding 600, Bent Claudi Mortensen 100, Søren 
Christian Christiansen 200, Solveig Kühn 300, Preben 
Walsøe 500, Kirsten Jønsson 300, Ninna Pedersen 
500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 
135, Tage Barrit Nielsen 150, Brian Kallehauge 500, 
Jens Erik & Else Pedersen 200, Anonym 100, Tommy 
& Kirsten Vestesen 200, Ole Jensen 100, Bertel 
Styrbech 100, Eva & Ove Stage 200, Susanna & Salle 
Fischermann 200, Lone Hesselholdt 250, Martin 
Ruben Dam 300, Anette Pugh 300, Lissi Ankjær 
Nielsen 500, Noomi Grønbech-Dam 200, Martha 
Gregersen 100, Jan & Kristina Poulsen 500, Lise 
Lotte Skovlykke 100, Aa. Woller 450, Arne Toldam 
100, Gudmund Bach Petersen 100, Ragnar Dalgaard 
Hansen 100, Elsebeth Horst Sørensen 200, Sigurd 
Larsen 200, Milla Jensen 200, Erik D. Nielsen 100, 
Torben & Gunnvor Gørgens 200,  Lisbeth Scharla-
Friis 100, Rita Ersbøll 200, Anette Madsen 200, Inger 
Ravndrup Thomsen 100, Anita Nørgaard 100, Levi 
Andreas Hansen 300, Martha Gregersen 800, Hanne 
Hansen 200, Carl Christian Jensen 200, Eva 
Westerdal 100, Bodil Nilsen 600, Dora Bjørneboe 
1000, Lilly Nielsen 200, Jytte Hansen 50, Niels E. 
Flensted-Jensen 100, Neeltje Kloosterboer 100, Ole 
Jensen 300, Christian Nissen 100, Ejgil Finn Pedersen 
600, Ketty Rasmussen 200, Henning Sabinus Madsen 
100, Edith Jensen 500, Svend Oluf Riisager 1250, 
Peer Lajgaard 1000, Exodus MC 500, Egon Falk 
Lauridsen 250, Ruth Christensen 200, Annette Maria 
Hollænder 100, Anette Jørgensen 100, Dora Andersen 
200, E. & B. Boesen 500, Edel Sørensen 100, Jette 
Riech 100, Hanne Christensen 100, Preben Andersen 
300 
  
Fattige og nødstedte jøderFattige og nødstedte jøder  
Jens Toft-Sørensen 200 AKI, Preben Walsøe 100 
AKI, Henny & Bent Larsen 500 AKI, Anne Maria 
Zachariassen 200 AKI, Kirsten Genach 600 AKI, 
Martha Gregersen 1400 Orr Shalom, Mrk. Ekko 100 
AKI, Guttermann 100 Orr Shalom, Anni Bak Frank 
400 AKI, Evangelieforsamlingen 1000 AKI, Vejle 
Seniorgruppe 500 AKI, Bedekredsen Salem 
Frederiksværk 2300 AKI, Eva Westerdal 500 AKI, 
Irene Bjerre 800 Orr Shalom, Mrk. BVJ 15000 AKI, 
Gudrun Larsen 200 AKI og 400 Orr Shalom 
 
Tæer: Jens Gaarn Svendsen 75 
 
April 2015:April 2015:  
Anna Elise Jørgensen 300, Kristina & Jan Poulsen 
500, Elding 600, Kirsten Jønsson 300, Ulla Schødt 
100, Lynge Jensen 2100, Ninna Pedersen 
500,Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Hava & Bjørn Andersen 150, 

Frede Fyrstelin Jørgensen 550, Henning Dalby 
Sørensen 150, Søren Bøgel Pedersen 150, Eva og 
Ove Stage 100, Mona og Øjvin Rasmussen 100, 
Anonym 1602, Grethe Sørensen 300, Lissi Ankjær 
Nielsen 500, Anette Pugh 500, Gerda Hedeby 600, 
Bruno Sangstad 970, Jens Erik & Else Pedersen 
200, Arne Toldam 100, Tage Barrit Nielsen 150, 
Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Lis & Johan 
Due 500, Hans Christian Marsbøll 200, Inger 
Ravndrup Thomsen 100, Tommy og Kirsten 
Vestesen 200, Hanne Petersen 400, Birgit Askholm 
150, Bent Claudi Mortensen 200, Susanna & Salle 
Fischermann 200, Elsebeth Horst Sørensen 250,  
A.V. Moos 3000, Ketty Rasmussen 200, Kirsten 
Genach 100, Esther Sørensen 100, Hanne Jensen 
150, Peter Kusk Thomsen 500, Lene Dige 100, 
Solveig Rasmussen 200, Nina & Arne Melchior 250, 
Torben og Gunvor Gørgens 500, Kate Ramild 
Jørgensen 1100, Lilly Nielsen 100, Dora Bjørnboe 
1000, Inger Margrethe Blomhøj 4000, Anita 
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 300, Henning 
Evald Lütje 300, Edvard Søgaard Nielsen 100, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Gunna Lund 100, 
Ole Jensen 300, Anita Elsa Steffensen 100, Aage 
Woller 500, Exodus MC 500, Birgit Askholm 200, 
Gunnar Gervin 100, Edel Næsby 300, Kirsten Bak 
Reith 1000, Søren Bøgel Pedersen 150, Anna 
Wendelboe 4000, Grethe Elisabeth Dohn 150, 
Emma Bjerring 100, Kaja Redam 500, Ruth 
Stampe Jensen 100, A.V.Moos 4000, Kirsten Bak 
Reith 1000, Søren Bøgel Pedersen 150 

  

Fattige og nødstedte jøder:Fattige og nødstedte jøder:  

Anne Maria Zachariassen 290, Jens Toft-Sørensen 
200 AKI, Guttermann 100 Orr Shalom, Kirsten 
Genach 600 AKI, Mrk. Ekko 100 AKI, Birthe 
Jensen 2000, Evangelieforsamlingen 1000 AKI, 
Marta Gregersen  1550 Orr Shalom, Gudrun 
Larsen 200 Orr Shalom 

  

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

fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Kære vennerKære venner  
I dette blad har du kunnet læse lidt om, hvad nogle af 
jeres gavebidrag bruges til. Uden jeres gavmildhed var 
det ikke muligt for Dansk-Jødisk Venskab at bl.a. yde 
støtte til organisationen Ahavat kol Israels arbejde 
blandt fattige i Jerusalem, ej heller de mange udsatte 
og vanskeligt stillede børn i Orr Shalom børne-
hjemmene og nu også økonomisk støtte til Jewish 
Agency arbejde med at hjælpe de ukrainske og franske 
jøder til Israel m.m. 
 Vi vil meget gerne blive ved med at yde en 
indsats for Israel men vi må sige, som der er sagt 
mange gange før -  uden jer, alle vore bidragydere, kan 
dette ikke lade sig gøre.  
 
Tak på forhånd for enhver gave  -  alt er en stor hjælp.  
 
 Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

 
Shalom 

Vagn Møenbak, DJV's kasserer 
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Seniortur 
Grundet efterspørgsel fra vores 
medlemmer, vil DJV i dagene op 
til Løvhyttefesten arrangere en 
seniortur i Israel. Programmet 
kommer primært til at omhandle 
bibelske lokaliteter og 
naturoplevelser i det nordlige 
Israel. Nærmere program og pris 
offentliggøres i næste blad og på 
hjemmesiden. Datoerne for turen 
er 22.-27. september, så man kan 
blive i Jerusalem til 
Løvhyttefesten efterfølgende, hvis det har interesse. 

Ungdomstur 
DJV inviterer igen til at opdage 
Israel på den primitive og fysisk 
udfordrende måde  i efterårsferien, 
uge 42.  

Program og pris vil til dels ligne 
forårsturen (se side 6-7), hvor vi 
hikede i Yehudia, ved det Døde 
Hav og i Timna Ørkenpark.  

Endeligt program og pris 
offentliggøres på hjemmesiden og i 
næste blad. 

Sæt X i 
kalenderen 
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Tværkirkelige bedemøder for Tværkirkelige bedemøder for 

IsraelIsrael i 2015 i 2015  
 

”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   

klkl. . 1919..30 30 er der bedemøde for Israeler der bedemøde for Israel  
 

Møderne finder sted i  
Apostolsk Kirke, Filippavej 3,  
1972 Frederiksberg C 

 

Hjertelig velkommen 
 
 


