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                    FormandensFormandens  

 

”Tro virksom i kærlighed” 
Ved Dansk-Jødisk Venskabs 

generalforsamling d. 22. maj 2015 aflagde  

Eva Ravn Møenbak, formand for DJV, 

følgende årsberetning for 2014 
 

 

Jeg vil gerne som indledning til min årsberetning læse fra Galaterbrevet 

kapitel 5, hvor Paulus understreger, at det, der betyder noget, er tro, som 

er virksom i kærlighed. Den kærlighed, der er tale om her, er agape-

kærligheden, dvs. den kærlighed der ser bort fra sig selv og ser på 

næstens, medmenneskets behov. Det er den kærlighed, som troen viser sig 

igennem. Troen er fyldt med energi. Ordet ”virksom” er det græske ord 

energi, og det er det ord, der står i Det nye Testamentes græske 

grundtekst. Troens energi, troens liv udmønter sig, viser sig i agape, i 

kærlighedsgerninger, i barmhjertighedsgerninger. Det er det, vi gerne vil i 

Dansk-Jødisk Venskab.  

 

Vi er taknemmelige og begejstrede for at være med i hele dette arbejde, 

der går ud på at række ud til de svageste i Israel. Og der skal her fra os i 

bestyrelsen lyde en stor og hjertelig tak til alle, enkeltpersoner og 

menigheder, der i årets løb har været med til at løfte og bære, støtte og 

hjælpe DJV’s arbejde i Israel. Vi ved, at der i Danmark er rigtig mange 

kristne venner af Israel, der udgør et dyrebart netværk, som er aktivt og 

medlevende, fordi Guds kærlighed er udgydt i hjerterne ved Helligånden, 

sådan som Paulus skriver i Romerbrevet 5,5, og som viser tro virksom i 

kærlighed. 

 

Når vi ser tilbage på året 2014, må vi sige, at vi har fået tilført ny kraft, 

ny energi. I august måned fik vi en ny repræsentant i Jerusalem, Dan 

Herron, der på bedste vis har formået dels at vedligeholde allerede 

eksisterende hjælpeprojekter, dels at udvide DJV’s arbejdsfelter til også at 

omfatte fx engelskundervisning til Orr Shalom-børnene. Dans arbejde som 

mentor for nogle af disse udsatte børn, som i den grad har brug for en 

rollemodel, er en måde at formidle Guds kærlighed og omsorg. Dan har 

tidligere, i 2006, været DJV-volontør, og igennem alle årene har Dan vist 

stor interesse og engagement for Israel. I begyndelsen af 2014 begyndte 

Dan så at komme til vores bedemøder for Israel, og på den måde blev 

kontakten etableret på ny netop i rette tid og til stor velsignelse. 

 

Dan tiltrådte som sagt arbejdet i Israel i august måned 2014, men det vil 

ikke sige, at arbejdet lå stille indtil da. Linda Møllers Israelrejser sikrede 

kontinuiteten, og vi har en glimrende kommunikation med vores 

samarbejdspartnere. Derudover havde vi i perioden 

frem til Dans etablering i Jerusalem to 

kontaktpersoner i Israel, nemlig Anne Berit Gali og 

Charlotte Levi, som tog sig af vores volontører i Israel 

og havde opsyn med DJV’s lejlighed. At de så 

beredvilligt trådte til, da der var brug for dem, vil vi 

gerne også her på generalforsamlingen takke dem 

for.  
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Vi har fra årsskiftet haft 8 volontører i Israel, det 

drejer sig om Ejnar Mikkelsen, Helen og Aage 

Kornbek, Lene Sørensen, Else og Jens Pedersen, 

Karen Margrethe Mikkelsen samt Joye Barnhart. Vi 

vil gerne udtrykke vores tak for deres fine indsats. 

Hovedparten har arbejdet på handicaphjemmet 

Maon Nechim i Netanya. Vi ved, hvor stor en 

betydning volontørarbejdet har, og vi er 

taknemmelige for, at der er danske venner af Israel, 

som på den måde vil velsigne Israels svageste 

indbyggere. 

 

I begyndelsen af året 2014 kunne vi udvide støtten 

til Orr Shalom børnehjemmene. En del af Orr 

Shaloms hjælpearbejde foregår igennem 20 

familiegruppe hjem, fire af disse familiegrupper med 

10-11 børn hver, har DJV specielt et medansvar for. 

Orr Shalom værdsætter meget den faste månedlige 

støtte, der kommer fra DJV’s gavegivere. Det, at de 

ved, at de kan regne med os, betyder rigtigt meget i 

deres planlægning (Læs om yderligere udvidelse af 

DJV’s hjælp til Israels børn på s.6-7.) Det samme gør 

sig gældende i forholdet til vores anden 

samarbejdspartner, Ahavat Kol Israel. Vi er ved de 

faste månedlige bidrag og ekstra gaver i forbindelse 

med de jødiske højtider, Pesach, Rosh Hashana og 

Chanuka, med til at bekæmpe fattigdommen i det 

israelske samfund. 

 

Det, jeg indtil nu har berettet om, hører ind under 

diakoni, som absolut er vores kerneydelse i forholdet 

til Israel. Når man skal tale om, hvad der er helt 

grundlæggende og specielt karakteristisk for en 

person og i overført betydning en organisation, kan 

man bruge sprogmetaforen, at det er vedkommendes 

dna, at det er en organisations dna. Hvis vi skal 

bruge denne sprogmetafor på Dansk-Jødisk Venskab, 

så kan vi sige, at hele den diakonale tanke og gerning 

er Dansk-Jødisk Venskabs dna. Diakoni er 

formidling af Guds omsorg for det enkelte menneske, 

og omsorgen for det jødiske folk og Israel har 

igennem hele DJV’s historie spillet en central rolle. 

 

Der er, som det fremgår af det jeg har sagt, to linjer, 

der præger diakonien i DJV, dvs. den tjeneste vi 

varetager, og som vi har mandat til, og det er 

volontørtjenesten og det sociale hjælpearbejde. 

Det var også disse diakonale relationer, der var 

bestemmende for den hjælp, vi kunne yde Orr 

Shalom børnehjemmene i Ashkelon under 

Gaza-krigen i sommeren 2014. Under sommerens 

50 dage lange krig var vi i tæt forbindelse med 

ledelsen i Orr Shalom, og vi kunne reagere med få 

timers varsel på en henvendelse om hjælp til 

evakuering af børnene. Vi ved efterfølgende, at det 

gjorde indtryk på ledelsen i Orr Shalom, at der intet 

langt bureaukrati er hos os, for vi ved, hvad det er, vi 

skal prioritere. Debbie Faier, Orr Shaloms 

koordinator, skrev efterfølgende til os: 

”Vi er meget taknemmelige for jeres 

generøse støtte. I svarede os 

øjeblikkeligt og gjorde det muligt for 

os at gøre så meget mere i rette tid”. 

 

I forbindelse med Israel-stævnet 

2014 havde vi inviteret to 

medarbejdere fra Orr Shalom: 

Michael Ficher og Yair Medalion. Stævnets tema var 

Støt Israel! Det var en meget positiv oplevelse at 

møde Michael og Yair, der arbejder for de udsatte 

børn i Israel. Vi havde et godt stævne med en fin 

deltagelse, og vi vil gerne igen takke 

Evangelieforsamlingen på Worsaaesvej i København 

for alt godt samarbejde. 

 

Arbejdet for Israel bygger jo på det grundlag, som er 

etableret i Danmark og blandt danske kristne. Og 

her vil jeg gerne nævne bladet Nyt fra Dansk-

Jødisk Venskab, som Greta Axelsen er redaktør for. 

Vi glæder os over det fine og indbydende blad, som 

Greta laver layoutet til 6 gange om året. Sammen 

med hjemmesiden er bladet jo vores vindue udadtil, 

og vi er taknemmelige for det arbejde, som både 

Greta Axelsen og Brian Kallehauge har lagt i netop 

disse to medier i det forgangne år. Stor tak til jer 

begge for jeres kompetente arbejde.  

(Brian kunne ikke være her i aften pga. nær 

forestående familieforøgelse.) 

 

Igennem 2014 og ind i 2015 har Edith Theis-Nielsen 

haft en serie artikler om de danske jøders 

historie. Vi takker for de syv fine artikler. Det har 

været spændende og informativ læsning, hvor man 

mærker Ediths grundige research.  

 

Projekt Hjertestrik har også i 2014 været aktiv med 

dejligt hjemmestrik til Orr Shalom børnene. Vi siger 

hjertelig tak. 

 

Et arbejde som det Dansk-Jødisk venskab udfører, 

bygger jo alt sammen på frivilligt, ulønnet arbejde, 

det vil sige, at man skal brænde for sagen og tro på 

den for at være med i det her. Og det gør vi alle med 

stor glæde. Men jeg vil dog gerne specielt nævne 

Marvel Gulbrandsen, som så utrætteligt nu i flere år 

har stået for DJV’s Chanuka-indsamling. Tak 

Marvel, du er en ildsjæl. 

 

Til sidst vil jeg omtale en aktivitet, som er helt 

fundamental, helt grundlæggende for arbejdet, og det 

er forbønnen. Vi har også i 2014 hver måned haft 

velbesøgte tværkirkelige bedemøder for Israel. 

Det er livnerven, det er livgivende, og jeg vil gerne 

takke alle deltagere for den udholdenhed og 

trofasthed, som der gennem fællesskabet bliver vist 

på disse møder. 

   Årsberetning for 2014   Årsberetning for 2014  



        DJVDJVDJVDJV        ----  side   4  side   4  side   4  side   4    

I juni havde Linda Møller, DJV’s 

rejsesekretær, mulighed for at 

komme en uge til Israel og 

nedenstående er en lille hilsen med 

et par højdepunkter fra turen. 

 

Sabbatshvile (Smitah)  
På køreturen fra lufthavnen op til 

Jerusalem var det en meget stærk 

oplevelse for mig at se flere 

uopdyrkede marker med store 

skilte, hvorpå der stod skrevet   

”Her holder vi Smitah”. 

Jeg blev mindet om 3. Mos 25, 

hvor Gud påbyder sit folk at give 

jorden sabbatshvile hver 7. år,- 

altså ikke at dyrke noget på 

marken, men lade den ligge brak. 

Hans løfte til folket er: ”I skal følge 

mine love … så skal landet give sin 

frugt, og I skal spise jer mætte og 

bo trygt i landet”. 

Der er en direkte sammenhæng 

mellem lydighed i tro og Guds 

forsørgelse og landets beskyttelse. 

Det er fantastisk at se landmænd, 

som i 2014/15 lever i sådan en tro 

og overgivelse til Gud, at de tager 

hans ord og bud alvorligt. Jeg følte 

mig udfordret på min egen tro.  

Samtidig blev det til en stor inspi-

ration til at bede om velsignelse for 

især disse landmænd og 

vinbønder. 

 

Lysfestival 
I de sidste syv år har der været 

afholdt lysfestival i Jerusalem en 

uge i juni.  

Jeg var heldig, at det i år faldt 

sammen med mit besøg.  

I den Gamle By viste israelske og 

internationale kunstnere gennem 

et væld af forskellige, effektfulde 

lysinstallationer, hvad lys kan 

bruges til. Fascinerende og til tider 

magisk at se de gamle, antikke 

mure oplyste og brugt som kulisser 

for moderne kunst. Der var fire 

forskellige lysmarkerede 

vandreture, som tog tilskuerne 

igennem byens fire kvarterer. 

Musikere, der spillede forskellig 

slags levende musik langs ruten, 

tilførte aftenen en helt speciel 

atmosfære. Mange byer, og især 

Paris, er blevet kaldt ”City of 

light”, men en uge i juni er det 

absolut Jerusalem, der er værdig 

til den titel! 

 

Dina Lutati 

Sammen med Dan besøgte jeg 

Dina Lutati, som er koordinator 

for alle internationale volontører i 

Israel. Hun har bestridt den post i 

en menneskealder, men har 

besluttet sig for at gå på pension 

fra slutningen af året. Det er 

endnu uklart hvem der bliver 

hendes efterfølger/e, men som hun 

sagde "der skal mindst 4 personer 

til at afløse mig"! 

Vi håber selvfølgelig på gunstige 

vilkår for fremtidens volontører. 

 

DJVs nye base 
I de sidste 20 år har DJVs 

repræsentant haft bolig i en lille 

lejet lejlighed i det religiøse 

område Maalot Dafna i Jerusalem. 

Den epoke er nu slut, da ejerne 

besluttede sig for at sælge 

lejligheden i foråret. Det betyder, 

at vi har været ude for at finde nyt 

domicil. 

Det er blevet til en dejlig nyere, lys 

og rummelig 3 vær. lejlighed i 

området Arnona - lige ved den 

smukke Haas Promenade, hvor der 

er rig mulighed for udflugt, picnic 

og leg! 

Et dejligt sted at bo for vores 

repræsentant, Dan, og med bedre 

mulighed for at have volontører og 

andre gæster på besøg. 

Sammen brugte Dan og jeg nogle 

dage under mit besøg til at købe 

møbler mm til indretning af DJVs 

nye base.                 

Shalom Linda 

 

En uge i Jerusalem 

Bebyggelsen hvor DJVs nye lejlighed 
befinder sig 

Lejlighed med udsigt 
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Referent: Kirsten Graversen 
 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
Eva Ravn Møenbak bød vel-
kommen, og bestyrelsen foreslog 
Børge Boesen som ordstyrer. Efter 
valget fastslog han, at general-
forsamlingen var rettidigt indkaldt 
i april udgaven af Nyt fra Dansk 
Jødisk Venskab som foreskrevet i 
vedtægterne. Kirsten Graversen 
blev valgt til referent.  
 
2.  Årsberetning ved 
formanden 
Eva Ravn Møenbak aflagde 
årsberetning for 2014. 
Årsberetningen blev enstemmigt 
godkendt. 
 
3.  Årsregnskab ved kassereren 
Vagn Møenbak fremlagde 
regnskabet som enstemmigt blev 
godkendt. 
 
4.  Valg til bestyrelsen 
Eva Ravn Møenbak, Vagn 
Møenbak og Linda Møller blev 

enstemmigt genvalgt til 
bestyrelsen. 
Brian Kallehauge ønskede ikke 
genvalg. Bestyrelen takker for det 
gode samarbejde og den meget fine 
arbejdsindsats, som Brian har 
ydet. 
Greta Axelsen og Marvel 
Gulbrandsen blev enstemmigt 
indvalgt til bestyrelsen. 
 
5.  Evt. 
Ole Hamann har overtaget posten 
som bladsekretær efter Filip 
Graversen. 
Der blev stillet forslag om, at Edith 
Theis-Nielsens artikler kommer på 
DJVs hjemmeside. 
Filip Graversen har overtaget 
posten som kasserer efter Vagn 
Møenbak. 
 
I anledning af at Vagn Møenbak er 
fratrådt som kasserer, var der 
efterfølgende kaffebord samt en 
gave til ham for at give udtryk for 
en stor tak for 27 års frivilligt 
arbejde som kasserer for DJV. 
 
 

Referat af  
Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling  

den 22-05-2015 afholdt i Valby Medborgerhus 

Stor TAKTAK   til Vagn 
Møenbak for 27 års 
frivilligt arbejde som 
kasserer for Dansk- 
Jødisk Venskab 

Kære Vagn 
 
Vi vil gerne her ved DJVs 
generalforsamling sige dig stor tak 
for de 27 år, du har været kasserer i 
Dansk-Jødisk Venskab. Tak for dit 
store og gode arbejde, du har altid 
haft styr på tallene og overblik over 
regnskabet. 
 
Nu har du så efter alle disse år ønsket 
at blive afløst som kasserer. Jeg 
besøgte revisoren for nylig i for-
bindelse med overtagelse af 
regnskabet, han sagde bl.a., at et 
regnskab jo skal stemme, og det 
gjorde det altid, når Vagn afleverede 
kassekladder mv., også ned til sidste 
decimal! 
 
Du bliver svær at efterfølge med din 
mangeårige erfaring. Der er meget, 
jeg skal sætte mig ind i, så jeg kan 
holde styr på de mange tal. Tak for 
din støtte og hjælp hertil. 
 
Vi er meget glade for, at du fortsætter 
i DJVs bestyrelse. Vi ønsker dig 
Guds rige velsignelse fortsat. 
 

På bestyrelsens vegne 
Filip Graversen 

  

Det har været en stor glæde at 
arbejde sammen med dig, Vagn! 
Som DJVs udsendte repræsentant i Israel i mange 
år, var det en stor glæde at arbejde tæt sammen med 
Vagn. Både i forbindelse med at lave regnskaber 
for repræsentation og drift, såsom husleje, faste 
udgifter, rejser og lommepenge, men også i 
forbindelse med de mange donationer, som skulle 
formidles videre.  
Vagn var altid præcis med indbetalinger og 
hjælpsom med at skabe overblik. Når det blev tid til 
overdragelse af de ekstraordinære gaver til vore 
samarbejdspartnere, især omkring de jødiske 
højtider, var Vagn altid ude i god tid og 
sikrede, at de donerede penge nåede frem. 
TAK!! Jeg håber, at Vagn nu får mulighed 
for at nyde sit otium, efter mange års god 
og trofast tjeneste. 
 

Linda Møller 
Rejsesekretær og medl. af bestyrelsen 

 

Det er godt med 
egne øjne at se, at 
donationer fra 
Danmark bliver 
brugt på en god og 
betryggende måde i 
Israel. 
Vagn ses her i 2012 
sammen med 
Baruckian, leder for 
AKI  -  Ahavat Kol 
Israel, som driver et 
stort hjælpearbejde 
blandt de fattige i 
Jerusalem 



Det er med glæde, at 

vi kan bringe nyt fra 

Dansk-Jødisk 

Venskabs arbejde 

blandt de mest 

udsatte af Israels 

børn. Vi har udvidet 

indsatsen og støtter 

nu i alt 10 familie-

gruppehjem. De fem 

nye hjem bliver 

præsenteret i det 

følgende, hvor Debbie 

Faier, koordinator i 

Orr Shalom, beretter. 
 

 

Tak!  
Tak for jeres fortsat generøse 

støtte til Orr Shaloms børn. Med 

jeres hjælp er vi i stand til at 

formidle varme og kærlige hjem 

og den bedst mulige indsats til 

gavn for Israels mest udsatte 

børn. Vi er taknemmelige og 

begejstrede over, at I udvider 

støtten og tilføjer fem nye 

projekter i jeres hjælpeprogram. 

Nedenfor kan I læse korte 

beskrivelser af disse nye DJV-

projekter. Tak for jeres 

gavmildhed, der gør os i stand til 

at hjælpe flere og flere børn i 

Israel.  

Beit Dror  
Beit Dror er et af vore 

familiehjem i Beer Sheva. Det er 

hjem til fire piger og seks drenge i 

alderen 7-13 år. Hjemmet drives 

af forældreparret Alice og Moshe 

Avitan, som har været hjemmets 

forældre igennem 25 år og er 

100% hengivet til deres arbejde i 

hjemmet og de børn, der huses 

der. Beit Dror har to civile 

værnepligtige, Yosefiya og Reut, 

som arbejder tæt sammen med 

Alice og Moshe og er til stor støtte 

for dem i deres arbejde for at 

sikre, at børnene føler sig elsket 

og draget omsorg for. 

 

Fokus på Eliav og Shiran  

Eliav og Shiran er bror og søster 

på hhv. 15 og 16 år og har boet i 

Beit Dror de sidste 8 år. Før de 

flyttede til hjemmet, boede de i et 

integrationscenter for nye 

immigranter fra Etiopien. Mens 

de boede i centret, blev deres far 

myrdet, og deres mor blev idømt 

fængsel på livstid. De har for 

indeværende ingen kontakt til 

deres udvidede familie, da de 

fleste af dem stadig bor i Etiopien. 

I løbet af de sidste 8 år har Eliav 

og Hiran klaret sig overordenligt 

fint i hjemmet. De gør det godt i 

skolen og er blandt de bedste 

elever i klassen. Shiran har 

modtaget udmærkelser fra skolen 

pga. sin dygtighed. Eliav kan lide 

at spille basket og dyrke sport. 

Han er lige blevet optaget på 

Flyvevåbnets Officersskole og 

håber at påbegynde sin tjeneste 

næste år.  

 

Beit Goldschmidt  
Orr Shalom's Beit Goldschmidt 

hjem for piger drager omsorg for 

tolv piger i alderen 11 til 15, som 

har lidt under misbrug og 

vanrøgt, typisk er der også tale 

om seksuelt misbrug. Børnene 

har nogle af Israels mest 

dysfunktionelle og traumatiske 

baggrunde. De har hver især lidt 

under den mest alvorlige form for 

omsorgssvigt, og er blevet fjernet 

fra deres hjem af de sociale 

myndigheder. Deres sårbarhed er 

så akut, at de ikke kan håndteres 

af andre programmer. Beit 

Goldschmidt er deres sidste 

chance for en bedre fremtid. Hila 

er husmoderen, der administrerer 

hjemmet, og som har været den 

ansvarlige igennem de sidste 2 ½ 

år. Hjemmet har syv rådgivere, 

som konstant er tilknyttet 

hjemmet og drager omsorg for 

pigerne: Lila, Maskit, Tamar, Gal, 

Oshrat, Hadas og Natalie. Udover 

disse er der tre civile 

værnepligtige, Yarin, Neta og 

Shellie. Husmoderen, rådgiverne 

og de værnepligtige investerer 

hver især i personlige relationer, 

der faciliterer den lange og 

udfordrende terapeutiske proces, 

som hver af pigerne skal igennem.  

 

Fokus på Hodaya  

Hodaya er 13 år gammel. Hun 

blev henvist til hjemmet for tre år 

siden og har lidt under seksuelt 

misbrug og en kompliceret 

familiebaggrund. Bedrøveligt nok, 

så har hendes erfaringer gjort 

hende langt mere moden end hvad 

er normalt for hendes alder. 

Hodaya har med stabens hjælp 

lært, hvordan hun skal håndtere 

denne viden og bruge den på en 

konstruktiv måde. Vi er meget 

stolte af, hvor langt hun er 

kommet og er sikre på at hun, på 

trods af den lange vej forude, nok 

skal finde glæde i sit liv. 

 

 

  

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

Dansk-Jødisk Venskabs fem nye 
hjælpeprojekter i Israel 



Kelet nær Modiin  
Orr Shalom har i øjeblikket 

ansvaret for 40 børn I otte Akutte 

Plejehjem. Hvert hjem drager 

omsorg for op til 5 børn, fra 

nyfødte til 5-årige, som er blevet 

fjernet fra deres hjem i 

nødsituationer ved 

domstolskendelse, grundet 

alvorligt omsorgssvigt eller fordi 

de simpelthen er blevet forladt. 

Disse børn har ikke andet end det 

tøj de går og står i efter at have 

været igennem dybt traumatiske 

oplevelser og kriser. De bliver 

øjeblikkelig taget hånd om af en 

Orr Shalom akutfamilie, mens 

Socialministeriet beslutter sig for, 

om fjernelsen fra deres biologiske 

forældre skal være kort eller 

langvarig. Parret, der drager 

omsorg for børn nær Modiin, er 

Michal og Naftali, som investerer 

enorme mængder af kærlighed og 

energi i de småbørn, som kommer 

til deres hjem. Michal og Naftali 

har tjent i denne rolle igennem 

fem år. De åbner deres hjem op og 

hjælper børnene med deres 

respektive overgange; de ved 

aldrig, hvor lang tid et barn bliver 

hos dem, men deres arme og 

hjemmets døre er åbne, så lang tid 

som det behøves. 

 

Fokus på Alon og David  

Alon og David er brødre på hhv. 4 

og 5 år. Før de flyttede ind hos 

Michal og Naftali boede de under 

forhold, som ikke var 

menneskeværdige – der var rodet 

og ingen el, insekter over det hele, 

mug og rod. Drengene var ofre for 

alvorlig vanrøgt, og naboer 

underrettede Socialministeriet, 

som undersøgte forholdene og 

besluttede at fjerne drengene. Mens 

Orr Shalom leder efter en 

plejefamilie, så har drengene 

befundet sig hos Michal og Naftali 

de sidste tre måneder. Alon og 

David kommer pt. i en børnehave 

og er begyndt at ’’leve” igen. Vi 

håber på at finde et permanent 

hjem til dem så snart som muligt  

 

Beit Shiffman  

Beit Shiffman er en af vores 

familiehjem i Beer Sheva og huser 

pt. fire piger og fem drenge i 

alderen 8-16 år. Hjemmet drives 

af forældreparret Keren og Idan. 

Keren og Idan er støttet af vores 

to fantastiske civile værnepligte: 

Oneg og Shira. De civile 

værnepligtige udfylder en særlig 

rolle i børnenes liv og agerer 

rollemodel og storesøster for 

børnene, nogen de kan se op til og 

betro sig til. 

 

Fokus på Eden  

Eden er ti år gammel og har været 

i hjemmet igennem to år. Hun blev 

fjernet fra sit hjem på grund af 

misbrug. For at slappe af nyder 

Eden at lave keramik og male og i 

det hele taget alt hvad der har med 

kunst at gøre. Eden er meget 

kreativ og finder ofte på sine egne 

projekter for at holde sig 

beskæftiget og slappe af, når hun 

har fritid i hjemmet. 

 

Beit Bye  

Beit Bye er et af 

vore andre 

familiehjem i Beer 

Sheva. Det er hjem 

for fire piger og 

seks drenge i 

alderen 7-13 år. 

Hjemmet drives af 

forældreparret 

Ofra og Ohad 

Mansur, som har 

draget omsorg for hjemmet 

igennem 16 år. Deres engagement 

for børnene i deres varetægt går 

langt ud over normen. Beit Bye 

har en civil værnepligtig, Chen, 

som har arbejdet i hjemmet 

igennem to år og som skal videre 

til nye udfordringer til august. 

Hjemmet har også to rådgivere, 

som kommer 2-3 gange om ugen, 

Tallia og Bella, som arbejder med 

børnene individuelt. Børnene føler 

sig meget knyttede til den 

fantastiske stab, som hjemmet har 

 

Fokus på Nehoray og Shilo  

Nehoray og Shilo er brødre som er 

flyttet til hjemmet sidste efterår. 

Nehoray er 11 år gammel og meget 

intelligent. Han deltager i 

astronomilektioner uden for 

skoletiden og følger mange af de 

kurser for specielt talentfulde 

unge, som hans skole udbyder. 

Han kan lide at observere 

stjernerne og månen og se de 

forskellige mønstre og forklare 

stjerneformationer til de andre 

børn i hjemmet. Shilo er 10 år 

gammel og et kært, lille barn. I 

begyndelsen af sin tid i hjemmet 

var Shilo meget lukket og forlegen. 

Han udtrykte ikke sig selv og var 

ikke kommunikativ. I løbet af de 

sidste otte måneder er Shilo 

kommet ud af sin skal. Han 

deltager i timerne i skolen og 

aktiviteterne i hjemmet, og holder 

nu sit hoved højt og kækt. 

 

 Ethvert af disse hjem 

udgør blot en lille del af 

hele det univers, som Orr 

Shalom drager omsorg for. 

Jeres støtte er virkelig 

afgørende og værdsat. Vi 

ser frem til fortsat 

samarbejde og til at dele 

vores historier med jer igen 

snart.  
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Dan Herron fortæller 

om soldaterhjem i 

Israel, et koncept som 

kan sammenlignes med 

KFUM’s soldaterhjem i 

Danmark 
 

 

I foråret introducerede vi Lone Soldier centret, der 

hjælper enlige jødiske soldater i Israel. I det 

følgende vil vi gerne udbygge DJVs læseres 

forståelse og kendskab til dette arbejde og DJVs 

støtte hertil. Det håber vi at opnå i form af en 

beskrivelse af organisationen Lone Soldier. Det 

giver god mening for Dansk-Jødisk Venskab at 

støtte et projekt som Lone Soldier. Begrebet Enlig 

Soldat inkluderer nemlig to af vores traditionelle 

målgrupper. En enlig soldat er per definition en 

person, der ikke har noget familiært netværk eller 

nogen støttestruktur i Israel. Dvs. unge der er 

flyttet til Israel fra en anden verdensdel eller 

israelskfødte unge, der kommer fra ødelagte hjem 

eller har mistet deres forældre. Altså er det i 

princippet immigranter, ligesom dem DJV støtter 

igennem Jewish Agency,  eller unge der er vokset 

op ligesom vi kender det fra Orr Shaloms 

programmer. Således er støtten til Lone Soldier en 

flot sløjfe at binde på DJVs øvrige engagementer i 

Israel.  

 

Hvad er behovet? 
I Israel findes der ca. 5.700 enlige soldater ud af 

176.500 aktivt militært personel i det Israelske 

Forsvar, dvs. lidt over 3%, en lille men stadig 

signifikant gruppe, og et arbejde, hvor en 

organisation af DJVs størrelse kan komme på 

banen. Både de administrative ledere og 

soldaterne, jeg får kontakt med igennem mine 

interviews, er meget begejstrede og taknemmelige 

for vores tilsagn om 

fast støtte. 

Men hvad er det for 

et behov DJVs 

venner er med til at 

dække, når vi støtter 

Lone Soldier 

organisationen? De 

sværeste 

udfordringer for en 

soldat uden netværk 

falder inden for 

områderne økonomi, 

information og 

sociale relationer. 

 

Økonomi 
I Danmark er det ikke en strålende forretning at 

være værnepligtig, men ud over kost og bolig får 

man DKK 7.485,73 pr. måned før skat. I Israel får 

man typisk det der svarer til DKK 1.600 (netto), og 

lavere hvis man ikke er i en kampenhed.  

I et land hvor omkostningsniveauet er det samme 

som det danske, siger det sig selv, at det ikke 

rækker særligt langt, og at soldater, der ikke 

har familie at vende hjem til, når de skal på orlov 

eller weekend, har begrænsede muligheder. Lone 

Soldier hjælper helt konkret med måltider, 

møbler og materiel hjælp, der kan sænke 

udgiftsniveauet for enlige soldater. 

 

Information 
Ethvert samfund har sine koder og indforståede 

smutveje, sådan er det også i Israel. Men ofte har 

enlige soldater ikke erfarne venner eller familie 

at henvende sig til for at få råd om, hvordan de 

bedst placerer sig eller hvilke specifikke 

rettigheder og fordele de har ved at gøre tjeneste 

i Israel, også efter endt militærtjeneste. Lone 

Soldier afholder derfor seminarer, der klæder de 

enlige soldater på til bedre at navigere i det 

israelske samfund. 

 

Socialt netværk 
Ensomhed og hjemve er desværre noget som let 

forefalder hos enlige soldater, især når de har fri 

for tjeneste. I stedet for at komme hjem til 

familiært samvær og hjemmelavet mad, så kan de 

risikere at havne i tom lejlighed uden noget 

egentligt at tage sig til. Derfor er Lone Soldier 

pro-aktiv i at invitere enlige soldater til shabbat 

måltid, filmaftner, m.m. for at hjælpe de unge 

med at danne netværk. 
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DJVs Seniortur Efteråret 2015  
 
Oplæg og koncept: Har du planer om at opleve Jerusalem under 
løvhyttefesten i 2015, så vil DJV gerne invitere dig på en opvarmningstur, 
før festen går løs. Oppe i Galilæa, fra Nazareth til Kapernaum, går der en 
sti under navnet Jesus Trail. Hvis du har mod på at vandre ca. 15 km om 
dagen i semi-kuperet terræn og enkelte mellemsvære stigninger på 100-300 
m, så vil vi gerne invitere dig med på tur i nytestamentligt landskab. Vi 
kommer til at overnatte på gæste- og vandrehjem, og vi kører din tunge bagage i forvejen, så du kun 
skal bære på din dagrygsæk. Deltagerne er selv ansvarlige for at have helbred og form til vandreturene. 
  
Pris: DKK 3.000 - Prisen dækker overnatning, transport og forplejning i Israel. Flybillet og 
obligatorisk rejseforsikring med hjemtransport er ikke inkluderet i prisen.  
 

Datoer: 24-28 September (Begge dage inklusive, overnatning d. 28 er ikke inkluderet i turprisen. NB 
datoer ændret fra tidligere opslag.) 
 

Turleder:  Dan V. Herron, DJVs repræsentant i Jerusalem og erfaren Israelsvandrer. 
 

Turoversigt: 
24. september: Kørsel fra Jerusalem eller Lufthavnen til Nazareth, udforskning af Nazareth 
25. september: Vandring fra Nazareth til Cana 
26. september: Vandring fra Cana til Kibbutz Lavi 
27. september: Vandring fra Kibbutz Lavi til Moshav Arbel 
28. september: Vandring fra Moshav Arbel til Kapernaum og retur om aftenen til Jerusalem. 
 

Tilmeldingsfrist: 10. august  
For yderligere information og tilmelding: dan.herron@djvenskab.dk 

DJVs ungdomstur – Efteråret 2015 
Oplæg og koncept: DJV vil gerne invitere dig på en oplevelse for livet i Israels 
naturparker og ørkenlandskaber. Hvis du har mod på at vandre ca. 20-25 km om 
dagen i terræn, bade i Genesaret Sø og falde i søvn under stjerneskud på ørkenens 
nattehimmel, så vil Dansk-Jødisk Venskab gerne invitere dig med på denne 
oplevelsesrige tur, hvor vi zoomer ind på Israels naturskønne dimension. 
Det bliver fysisk krævende men ikke et ræs, og vi hjælper hinanden, dog 
skal du være i almindelig god form. De fleste ture skal du kun bære 
dagrygsæk.  
 

Pris: DKK 2.500 Prisen dækker overnatning, transport og forplejning i Israel. Flybillet og 
obligatorisk rejseforsikring med hjemtransport er ikke inkluderet i prisen. 
 
Datoer: 11-18 Okt. (Skolernes efterårsferie) 
 
Turleder:  Dan V. Herron, DJVs repræsentant i Jerusalem og erfaren Israelsvandrer. 
 
Turoversigt: 
11. oktober. Kørsel til Genesareth Sø – halvdagsvandring på Arbelbjerget, overnatning Yehudia 
12. oktober. Heldagsvandring Yehudia, overnatning  
13. oktober. Hviledag med sightseeing af bibelske steder i Galilæa, retur til DJV lejlighed i 
           Jerusalem om aftenen 
14. oktober. Ein Gedi National Park og aften/nat hike på vej til Massada, sover ude 
15. oktober. Ankomst til Massada, badedag i det Døde Hav, retur til Jerusalem 
16. oktober. Udforskning af Jerusalem 
17. oktober. Udforskning Jerusalem 
18. oktober. Hjemrejse  
 
OBS Hvis du ankommer et par dage før turstart er du velkommen til at overnatte i DJVs lejlighed i 
Jerusalem. 
 

Tilmeldingsfrist: 20. August  
For yderligere information og tilmelding: dan.herron@djvenskab.dk 

 

Tag 
med 
DJV  
til 

Israel 
 



Oplevelser 

som DJV-

volontør i 

Israel 
Følgende er en hilsen fra en 

af vores langtidsvolontører i 

Israel, som gør tjeneste hos 

ALUT, en landsdækkende 

organisation for autister. 

Som tidligere beskrevet i 

DJV Nyt, så startede Joye 

ud med en usædvanlig hård 

post, hvor 100% af 

volontører fra andre lande 

og organisationer har søgt 

væk fra. Efter tre 

udfordrende måneder på 

posten, hvor Joye leverede 

en kæmpeindsats, synes det 

på tide også at flytte hende, 

hvorfor vi har fundet et 

bedre sted i Jerusalem, men 

stadig inden for ALUTs 

netværk. 

Mit navn er Joye Barnhart, 

og jeg kommer fra USA. 

Siden efteråret 2014 har jeg 

været guide for autister i 

Israel som volontør for 

Dansk-Jødisk venskab. 

Dette eventyr startede i et 

hjem for autister lige uden 

for Tel Aviv og har nu 

ændret sig en smule, idet jeg 

er flyttet til Jerusalem, hvor 

jeg udfører den samme type 

arbejde. Hjemmet, hvor jeg 

tjener nu, huser 20 voksne 

(vi kalder dem ”venner”) 

med forskellige grader af 

autisme i to separate hjem. 

Mit hus har otte venner, 

som spænder fra 28-55 år, 

og som er i stand til at 

kommunikere med os på et 

højere niveau end de venner, 

jeg arbejdede med tidligere. 

Formålet med hjemmene, 

som findes i hele Israel, er 

at skabe et miljø, hvori 

vennerne kan nyde livet, 

lære livsfærdigheder og 

bidrage til samfundet. Det 

er en ære og et privilegium 

at have muligheden for at 

være en lille del af denne 

mission ved at gå igennem 

en del af livet med disse 

personer. Selvom jeg har en 

grundlæggende forståelse af 

hebraisk, så er det godt at 

blive støttet op om af faste 

medarbejdere i huset, som 

er mere end hjælpsomme, 

når det kommer til at 

kommunikere med 

vennerne, og som lærer mig 

ting, der gør det muligt for 

mig at tjene her efter bedste 

evne.  

I løbet af min fritid har jeg 

mulighed for rejse og 

udforske dette smukke land, 

selvom jeg, siden jeg er 

flyttet til Jerusalem, bruger 

det meste af min tid på at gå 

på opdagelse i denne 

fantastiske by. Hvad enten 

det er at sidde ved 

Middelhavet og nyde en 

solnedgang, der smelter 

sammen med havet, eller 

vandring på murerne af den 

Gamle By i Jerusalem, så er 

der flere steder at gå på 

opdagelse, end jeg kan passe 

ind i dette år, især når jeg 

regelmæssigt besøger gamle 

favoritsteder.  

 

Jeg er Dansk-Jødisk 

Venskab meget tak-

nemmelig for mulig-

heden, jeg har fået for 

at være volontør her i 

Israel og få et eventyr, 

der både er til gavn for 

andre og livsændrende 

for mig selv. 

DJV  DJV  DJV  DJV  DJV  DJV  DJV  DJV  --------                side 10  side 10  side 10  side 10  side 10  side 10  side 10  side 10          

  
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  
19/8, 16/9, 21/1019/8, 16/9, 21/10  

 
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3,  
1972 Frederiksberg C 

 

Hjertelig velkommen 
 

Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive         
DJVDJVDJVDJVDJVDJVDJVDJV--------volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?volontør i Israel?        
Du kan læse mere om dette på vores Du kan læse mere om dette på vores Du kan læse mere om dette på vores Du kan læse mere om dette på vores 
hjemmeside:www.djvenskab.dkhjemmeside:www.djvenskab.dkhjemmeside:www.djvenskab.dkhjemmeside:www.djvenskab.dk    
Eller kontakt DJV’s kontaktperson Eller kontakt DJV’s kontaktperson Eller kontakt DJV’s kontaktperson Eller kontakt DJV’s kontaktperson 
Linda Møller,mail:elkaer1@gmail.com, Linda Møller,mail:elkaer1@gmail.com, Linda Møller,mail:elkaer1@gmail.com, Linda Møller,mail:elkaer1@gmail.com, 
tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414tlf. 5056 6414    
    



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

Maj 2015:Maj 2015:  
Elding 600, Kirsten Jønsson 300 Ninna Pedersen 

500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 

Thinggaard 135, Lis & Johan Due 500, Jan & 

Kristina Poulsen 500, Anonym 100, Arne Toldam 

100, Jens Erik & Else Pedersen 200, Brian 

Kallehauge 500, Tage Barrit Nielsen 150, Eva & 

Ove Stage 200, Susanne Plenborg 200, Lissi 

Ankjær Nielsen 500, Anette Pugh 500, Anonym 

1501, Dagmar Viftrup 100, Johnny & Lisbeth 

Christensen 100, Birgit Kamper Nielsen 200, Lena 

Lumholtz 100, Egon Falk Lauritzen 250,  Anita 

Nørgaard 100, Rigmor Gundfelt 1000, Levi 

Andreas Hansen 300, Inge Ravndrup Thomsen 

100, Niels E. Flensted-Jensen 100, Jytte Hansen 

100, Lore-Lisa Lauterlein 1000, Ketty Rasmussen 

200, Agnes Poulsen 200, Exodus MC 500, Aage 

Kristensen 100, Ove P. Edill 200, Henrik Frank 

Howardsen 200, Martha Gregersen 600, Søren 

Bøgel Pedersen 150, Margit Vielsted 100, William 

Marcher 500, Bodil Nielsen 500, A.V. Moos 6000, 

Anonym 300, Elin Nielsen 100, Grethe Sørensen 

100, Esther Mathiasen 3600  

 
  
Fattige og nødstedte jøderFattige og nødstedte jøder  
Anne Maria Zachariassen 290 AKI, Jens Toft-

Sørensen 200 AKI, Karl Aage Hagsteen 

800,Kirsten Genach 600 AKI, Poul Grønbech og 

Bente L. Jensen 500 AKI, Martha Hansen 1000, 

Svend Erik Larsen 1100,  Guttermann 100 Orr 

Shalom, N.N. 1100 AKI, mrk. Ekko 100 AKI, 

Johnny & Lisbeth Christensen 1000 Orr Shalom, 

Evangeliekirken 1000 AKI, Anni Bak Frank 

300AKI, Kirsten Nielsen 500 AKI, Gudrun Larsen 

200 Orr Shalom 

 
 
 
Juni 2015:Juni 2015:  
Elding 600, Connie Christensen 1200, Kirsten 

Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135,  Lis & 

Johan Due 500, Anonym 100, Jens Erik & Else 

Pedersen, 200, Tage Barrit Nielsen 150, Brian 

Kallehauge 500,  Eva & Ove Stage 100, Marianne 

& Finn Kaltoft 100, Grethe Falk Rojahn 100, 

Grethe & Erik Sørensen 300, Ditte & Ingvar 

Markussen 500, Lis Ankjær Nielsen 500, Gerda 

Hedeby 500, Anette Pugh 500, Anonym 1501,  Aron 

Skop 100, Niels Kristiansen 1000, Mrk. MEG 500, 

Lis Cordes 1000, Jan & Kristina Poulsen 500, 

Tommy Vestesen 200, Vibeke Søllner 500, Jørgen 

Vagn Petersen 2000, Arne Toldam 100, Inge 

Battefeld 100, Hava & Bjørn Andersen 150, Eva 

Johanne Nielsen 200, Herdis Pedersen 200, Ketty 

Rasmussen 200, Martha Hansen 1000, Rigmor 

Gundfeldt 1400, Anonym 100, Anita Nørgaard 100, 

Levi Andreas Hansen 300, Mina Nielsen 100, 

Christa Ross 100,Ulla Holmgreen Nielsen 200,  

Hanne Jensen 150, Benny Dencker 100, Niels 

Flensted Jensen 100, Inger Ravndrup Thomsen 

100, Anne Maria Zachariassen 250, Immanuel 

Kasse 100, Hanne Petersen 100, Svend Aage 

Paulsen 100, William & Solveig Brown 10000, 

Exodus MC 500, A.V. Moos 6000, Lis Bech 200, I. 

Jørgensen 300, Leon Klitgård Jensen 1100, Else 

Grumsen 200, Helga Nygaard Nielsen 3000, 

William Marcher 500, Nina & Arne Melchior 250, 

Anna Elise Jørgensen 300, Ole Jensen 300, Søren 

Bøgel Pedersen 150, Irene Bjerre 300, Anonym 200 

  

  

Fattige og nødstedte jøder:Fattige og nødstedte jøder:  

Jens Toft Sørensen 200 , Kirsten Genach 600 AKI, , 

Henny & Bent Larsen 500, Guttermann 100 Orr 

Shalom, Evangelieforsamlingen 1000, 

Seniorgruppen Vejle 600, 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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Alt har sin tidAlt har sin tid  
  

Kære vennerKære venner  

 

Dette bliver sidste gang jeg skriver til jer som DJVs 
kasserer, idet jeg har fundet, at tiden nu er inde til at 
trække mig fra dette arbejde, som jeg som frivillig 
medarbejder har haft i 27 år.  Alt har sin tid.  
 
Jeg har været utrolig glad for at være kasserer for DJV. 
Jeg har glædet mig over at se, hvordan arbejdet for Israel 
er vokset, og at de nødvendige midler hertil er kommet 
måned efter måned, år efter år.  
 
Uden alle jer trofaste forbedere og bidragydere fandtes der 
ikke et Dansk-Jødisk Venskab. Jeg har haft den store 
glæde at kunne formidle jeres gaver videre til de 
forskellige projekter, og har haft fornøjelsen af at modtage 
de mange takkebreve og hilsener fra glade og taknemlige 
gavemodtagere. 
 
Jeg er glad for, at Filip Graversen nu har overtaget 
arbejdet efter mig og ønsker ham alt godt. 
 
Kære venner, fortsæt med at bede for og bidrage til DJVs 
arbejde I Israel. De har brug for os. 
 

Hjertelig hilsen og Shalom 
Vagn Møenbak 
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Dansk-Jødisk Venskabs 
Israelstævne 

31. oktober – 1. november 2015 

Sted: Evangeliekirken, Worsaaesvej 5,  

1972 Frederiksberg C 

Tema: ”Jerusalem –  
den store konges by” 

 
Lørdag 31/10 
Kl. 14.00: Danielle Mor:Leder for Udviklingsafdelingen af Jewish 

Agency, med ansvar for Aliyah (jødisk indvandring til Israel) og 

integration: Jødisk indvandring til Israel - en historisk 

mission i vor tid 

 

Kl. 16.00: Dan Herron, DJV’s repræsentant i Jerusalem: DJVs nye 

hjælpeprojekter i Israel  -  engagement og vision 

 

Kl. 19.00: Jødisk koncert med saxofonisten Charlotte Andersson 

og pianisten Ronen Thalmay, som spiller og synger jødiske / 
hebraiske sange og klezmermusik. 
 

Lovsang 

 

Maleriudstilling v/ Greta Axelsen 

 

Der er servering mellem møderne: kaffe, te og kage samt let 

anretning 

 

Søndag 1/11 
Kl. 10.30: Eva Ravn Møenbak, formand for DJV, taler ved 

gudstjenesten i Evangeliekirken: Herrens ord fra Jerusalem 
(Esajas 2, 1-5) 
 

Kl. 19.00: Tværkirkeligt ungdomsmøde: Hvorfor Israel? Med 
deltagelse af Danielle Mor og Dan Herron. Lovsang. 

 

NB! Ungdomsmødet finder sted i Apostolsk Kirke,  
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C. 
 

Caféen er åben før og efter mødet med forfriskninger 

 
Tag 
med 

DJV til 
Israel 

DJVs Seniortur  - Efteråret 2015 
Datoer: 24.-28. september 

Turleder: Dan V. Herron, DJVs repræsentant i 

Israel 

Pris: DKK 3.000,-  Tilmeldingsfrist 10. august  

Se udførligt program på side 9 

DJVs ungdomstur—Efteråret 2015 
Datoer: 11.-18. Oktober (Skolernes efterårsferie) 

Turleder: Dan V. Herron, DJVs repræsentant i 

Israel. 

Pris: DKK 2.500,-    Tilmeldingsfrist 20. august 

Se udførligt program på side 9 

 


