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LederLeder  

Kære Israel-ven 
 

Den jødiske Chanuka-fest starter i år med lystænding 

og gaver d. 6. december. Der er lighedspunkter mellem 

fejringen af Chanuka og fejringen af den kristne Jul, 

hvor vi også tænder lys i den mørke tid og giver 

hinanden gode gaver i taknemmelighed over, at Gud 

har givet verden den største gave, Jesus Messias. 

 

Chanuka er en højtid fyldt med glæde og 

taknemmelighed, hvor det jødiske folk mindes, at Gud greb ind med et 

mirakel, da det så allermest mørkt ud. Sådanne perioder har der været 

mange af i det jødiske folks historie. Men det er ikke kun i fortiden, at 

jøder har oplevet forfølgelse og vanskeligheder, det er noget, der også 

foregår i nutiden. Krigen i regionerne Donetsk og Lugansk i det østlige 

Ukraine går hårdt ud over den jødiske befolkning, der foruden krigens 

trængsler også rammes hårdt af antisemitiske overfald. 

 

Ukraines 350.000 jøder lever under et stort pres. Over 7000 har fundet vej 

til Israel, og mange flere venter på at kunne undslippe krig og forfølgelse. 

Israel modtager enhver jøde, der har behov for beskyttelse og en ny 

fremtid, men det er klart, at et sådant hjælpeprojekt kræver store 

ressourcer. 

 

Dansk-Jødisk Venskab vil gerne, sammen med vores samarbejdspartner 

Jewish Agency, bidrage til dette redningsarbejde, derfor opfordrer vi vore 

trofaste bidragydere til at give en gave til 
 

Hjælp til Ukraines jøder 
 

Du kan bruge vedlagte girokort eller indbetale via bank:  reg. nr. 1551. 

kontonr.  000932 7398. Vi takker på forhånd for enhver gave. 
 

          Medlemskab 
 

Du kan også støtte Dansk-Jødisk Venskabs arbejde i Israel ved at blive 

medlem eller forny dit medlemskab for 2016. Du bliver medlem ved at 

betale 100 kr. og mærke din indbetaling ’medlemskab’. Se bagsiden. 

 

           Hjertelige hilsner  

 

             Eva Ravn Møenbak,  

formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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”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  

16/12, 20/1, 17/216/12, 20/1, 17/2  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C 
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Aflevering af 

Hjertestrik 
Under mit sidste besøg til 

Israel i august havde jeg igen 

en fin portion hjemmelavede 

trøjer, huer og sokker med til 

børn i Israel.  

 

Vi har tidligere afleveret 

strikketøj til både Orr Shalom, 

Bead Chaim (Pro-life) og 

Machaseh.    Denne gang 

besøgte jeg sammen med Dan 

Herron, DJV’srepræsentant, 

Lena Levin, som leder 

hjælpeorganisationen 

”Machaseh”. Det er en 

organisation, som rækker ud til 

alle: børn, unge og gamle, 

holocaust-overlevende, nye 

immigranter, hjemløse, 

flygtninge og enlige mødre.                  

De i samfundet, som har det 

allersværest og befinder sig på 

nederste trin af rangstigen. 

 

Machaseh har en medar-

bejderskare, som består både 

af socialrådgiver, psykologer, 

advokat og mange frivillige, 

som hjælper til med mange, 

mange ting, - det være sig mad, 

tøj, møbler, flytning, 

advokathjælp, rådgivning og 

psykologhjælp. 

 

Gang i 

strikkepindene 
Nu er sommeren forbi og de 

lange mørke vinteraftner i 

Danmark indbyder til hjemlige 

sysler og strikketøj. Der er 

stadig et stort behov for varmt 

tøj til børn i Israel, og det er en 

dejlig og praktisk måde at være 

med til at vise sin kærlighed og 

støtte til folket og landet.  

 

Modtagerne fornemmer klart, 

at der er strikket kærlighed 

ind i hver en maske. 

 

Så jeg vil gerne opmuntre til at 

genoptage produktionen af 

strikketøj i primært bomuld, 

uld og andre naturprodukter til 

spædbørn/babyer og varme 

trøjer, sokker og vanter til de 

lidt større børn. 

 

Vi skal sørge for at tøjet 

kommer frem til værdigt 

trængende. 

 

Linda Møller 

 

 

 

 

Projekt Hjertestrik 
Af Linda Møller - DJV’s rejsesekretær  

Lena Levin 

Linda Møller 

Linda Møller 
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Mit navn er Sara Husum. Jeg har altid været 

fascineret af landet Israel og tanken om at opleve 

landet, hvor Jesus selv engang levede, har længe 

været en drøm. Efter handelsgymnasiet valgte jeg at 

gøre min drøm til en realitet og kontaktede Dansk-

Jødisk Venskab. På meget kort tid hjalp de mig med 

at etablere et 3 måneders volontør ophold i Israel. Jeg 

har nu været volontør i Jerusalem på St. Louis 

Hospice i to måneder. Lige fra dag ét har jeg følt mig 

velkommen, og jeg blev taget godt imod. Jeg nyder et 

fantastisk fælleskab med ca. 25 andre volontører med 

mange forskellige nationaliteter, som skaber en unik 

mangfoldighed.  

 Det har uden tvivl været en udfordring at 

arbejde med uhelbredelige mennesker, men jeg ser det 

som en stor velsignelse, at få lov til at dele liv med de 

mest inspirerende mennesker. Mennesker, som på 

trods af deres sygdomme udviser stor taknemlighed 

og ikke mindst stor glæde. De har på mange måder 

beriget mit liv med nye perspektiver på livet, og jeg 

har lært at være mere taknemmelig for de helt små 

ting, som vi så let tager for givet. Allerede nu står jeg 

med et hav af oplevelser, som har udrustet og formet 

mig. En oplevelse, som står meget klart for mig, var 

en eftermiddag, som bød på fællessang og kage. Det 

var herligt at se patienterne synge med deres lungers 

fulde kraft og mærke deres begejstring. Stemningen 

var opmuntrende, og jeg glemte fuldstændig, at jeg 

befandt mig på et hospice. For en kort stund var alle 

tanker om sygdomme borte, og i fælleskab kunne vi 

synge og nyde en ny dag. Jeg er utrolig taknemlig for, 

at jeg får lov til at opleve det Hellige land og samtidig 

have den bedste arbejdsplads, jeg kunne tænke mig. 

Jeg føler mig udfordret og ikke mindst velsignet ud 

over alle grænse.  

Sara Husum 

DJV-volontørhilsener  

fra Israel 

Mit navn er Abenno 

Meindertsma, jeg er 19 

år og kommer oprindeligt 

fra Holland, men har 

boet i Danmark siden jeg 

var to år. Det er en stor 

ting for mig at være i 

Guds land, Israel. Jeg 

har altid ønsket at 

komme til Israel, da 

Israel har en særlig plads 

i mit liv.  

 Jeg bor og arbejder 

i Jerusalem på et jødisk handicaphjem for folk med 

fysisk handicap. Jeg elsker mit arbejde, og jeg synes 

rigtig godt om beboerne her på hjemmet, og når de 

udtrykker deres taknemmelighed, skaber det en stor 

glæde i mig.  

 Det at opleve Bibelens land og se alle de steder 

vi læser om i Bibelen - det er noget helt særligt for 

mig. Jeg kan rigtig godt lide at være i Gravhaven for 

det er en helt særlig oplevelse at være der.  At mindes 

hvad Jesus har gjort for os, betyder alt for mig, og stå 

midt på det sted hvor Jesus stod op fra graven. 

 Jeg kan også rigtig godt lide at handle på 

Bibelens ord.  Som vi læser i Matthæus-evangeliet 10, 

7-8, kan vi i dag gøre godt mod andre mennesker, for 

vi har fået det gratis, og vi kan frit give det videre. 

Guds ord er ikke bare noget vi læser, men det er 

levende, noget vi kan handle på i vores hverdag. Det 

har jeg prøvet, f.eks. bad jeg for en der havde mange 

smerter i foden, og hun gik med stok. Da jeg bad for 

hende, forsvandt hendes smerter lige på stedet, og hun 

smed stokken, for den havde hun ikke længere brug 

for. 

 Til dig som overvejer at tage til Israel, vil jeg 

bare sige: gør det, spring ud i det, det er ikke noget, 

man kan fortryde. Israel er et fantastisk land, og det 

skal opleves! 

Abenno Meindertsma 
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Spændende 

Israelstur 
 

Af Kirsten og Filip Graversen 

Bestyrelsesmedlemmer i DJV 

 

Efter senest at have besøgt 

Israel i marts 2009 var det en 

glæde at se den oplyste kyst fra 

flyet, da vi over midnat ankom 

til Tel-Aviv den 25.09.15, for at 

tilbringe 14 dage i landet. 

 

Vi startede med et døgn ved Tel Aviv´s promenade og 

oplevede byens travle liv på de kendte handelsstrøg 

Dizengoff og Jabotinsky. Derefter gik turen til 

Jerusalem, hvor vi de næste 10 dage boede i DJV´s 

lejlighed. Det er en rigtig dejlig lejlighed, Dansk 

Jødisk Venskab har fået som base i Jerusalem og som 

hjem for vores repræsentant i byen, Dan Herron.  

 

Den følgende uge deltog vi i Løvhyttefestprogrammet, 

hvor højdepunktet var den kendte Jerusalem March. 

Det er en stor oplevelse at se flag fra mere end 90 

nationer og omkring 5500 feststemte mennesker gå 

gennem en del af Jerusalem med det ønske og formål 

at støtte Israel. Og ikke mindst at se den glæde og 

taknemmelighed, og i nogen grad også undren, fra de 

mange israelere, der er opstillet langs ruten. 

 

Sammen med Dan og to af vore unge volontører havde 

vi også en skøn to dages tur til Tiberias, hvor vi  

blandt andet sejlede på Genesereth sø og besøgte 

Saligprisningernes Bjerg. Havde endvidere en fin 

køretur i det nedre Golan og øvre Galilæa. 

 

Ikke mindst glædede vi os over besøgene hos vore 

samarbejdspartnere AKI, Jewish Agency, Orr Shalom 

og Lone Soldiers. Meget opmuntrende at tale med 

samarbejdspartnerne og få et indtryk af det arbejde, 

vi støtter fra Dansk Jødisk Venskab.  

Vi blev også bekræftet i, hvor meget vores 

støtte betyder for disse organisationer, og 

den store opmuntring det giver dem at 

vide, at de ikke er alene, men at der er 

venner som jer i Dansk Jødisk Venskab, 

der ud over den finansielle hjælp også 

står sammen med dem og velsigner dem. 

Det blev der givet udtryk for flere steder, 

og Debbie Faier fra Orr Shalom sagde 

flere gange, at uden den hjælp, de 

modtager fra DJV, ville de ikke være i 

stand til at gøre så meget for de sårbare 

børn og unge, som de kan med støtten fra 

os.   

 

Vi besøgte også to af de steder i Jerusalem, hvor DJV 

har unge volontører, og fik et godt indtryk af deres 

hverdag.  

 

Rejsen sluttede med 1½ døgn i Tel Aviv, hvor vi havde 

anledning til at bade i det lune Middelhav. Alt i alt en 

rigtig dejlig tur! 

 
 
 

Over: Smuk udsigt over Genesareth Sø. 

T.v. Hyggeligt med en lille pause. Filip, 

Kirsten og de to volontører, Laura og 

Abenno 
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Eva Ravn Møenbank, 
formand for DJV, 
ønskede velkommen 
til de mange 
fremmødte til stævnet  
og præsenterede 
dagens talere. Eva 
talte selv søndag 
formiddag over 
emnet: Jerusalem  -  
den store konges by. 
 
Vi regner med at 
bringe talen i sin 
helhed i kommende 
numre af Nyt fra 
Dansk-Jødisk 
Venskab. 
  Red 

Spændende taler med 
fingeren på pulsen i Israel 
og den Jødiske Diaspora 
 
Danielle Mor fra Jewish Agency talte på 
Dansk-Jødisk Venskabs årsstævne d. 30.  
okt. og 1. nov. 2015 om immigration og 
integration i Israel. Danielle Mor har  
både en spændende personlig og 
professionel tilgang til emnet. Hendes egen 
familie udvandrede fra Iran kort efter den 
moderne israelske stat blev oprettet. Hendes 
bedsteforældre boede i en af de første 
teltbyer for immigranter i Jerusalem og siden 
hen i nogle af de første murstenshuse. Dette 
er en af grundene til at hun kunne fortælle 
stærkt og levende om jøders vej til Israel og 
vigtigheden af at have en jødisk hjemstavn. 
Derudover har hun årelang professionel 
erfaring på området, fordi hun er ansvarlig 
for immigration og særlige operationer for 
Jewish Agency. Særlige operationer dækker 
over områder, hvor jøder er i konfliktzoner 
eller på anden vis forfulgt. Derfor har 
Danielle Mor særlig indsigt i udviklingen for 
Ukraine, hvor jødisk immigration er skudt 
dramatisk i vejret i takt med den negative 
sikkerhedspolitiske situation. Hun fortalte 
også sidste nyt fra Jerusalem, som er 
hendes arbejdsplads til daglig.     
      Dan 

Danielle Mor 

Dan Herron, DJVs repræsentant i 
Israel, tolkede Danielle Mor. 

Forventningsfuld 
forsamling 
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Jøder takker  

for kristnes 

venskab 
Uddrag af Edith Theis-Nielsen artikel 

i Udfordringen d.5 november 2015: 
 
Danielle Mor, leder af udviklingsafdelingen i 
Jewish Agency, talte ved DJVs stævne om 
jødernes tilbagevenden til Israel. 
 
Hun citerede Esajas Bog: ”Frygt 
ikke..” (41:10) Det gentog hun flere gange i 
lyset af tidens turbulens, som rammer jøder 
særlig hårdt. 
 Det er baggrunden for Jewish 
Agencys arbejde, at jøder aldrig mere  -  
især efter 1948  - skal stå i fare alene. 
Jewish Agency hjælper med at bringe dem til 
Israel. 
 

Jøder i klemme i Ukraine 

Konflikten i Ukraine har ført til, at jøderne er 
kommet i klemme. En fjerdedel af jøderne 
bor i konfliktområderne, og de frygter for 
deres liv. 
 
Flygter fra Frankrig 

Antallet af racistiske hændelser mod jøder i 
Frankrig er vokset enormt. Organisationen 
regner med, at 9000 franske jøder kommer 
til Israel i 2015. 
 
Overrasket over venner 

Danielle Mor udtrykte taknemlighed for 
kristnes forbøn og økonomiske støtte med 
citater  fra Esajas 49:22, hvilket er specielt, 
når det kommer fra en jøde: 
”Herren, den Almægtige, siger: Se, jeg giver 
signal til folkeslagene om at komme med 
dine sønner i favnen og dine døtre på 
skuldrene.” 
 
”Det var en overraskelse for mig, at Israel 
har venner som jer”, sagde hun. 

Dan Herron, DJVs 

repræsentant i 

Israel, talte over 

emnet ”DJVs nye 

hjælpeprojekter i 

Israel” 
Dan fortalte om den aktuelle situation i 
Israel, og også om de forskellige 
hjælpeprojekter, som DJV støtter i 
Israel, bl.a. Lone Soldier, som er et af 
de nye projekter. 
Dan er en flittig skribent til bladet, 
hvor I kan læse om de forskellige 
projekter og deres arbejde.  

Stævnelørdagen sluttede 
med en forrygende 
koncert med jødisk 
klezmermusik ved 
Charlotte Andersson på 
saxofon, klaver og sang 
og Ronen Thalmay på 
klaver og med sang.  
Tak til jer begge. 

TAK til duoen fra Evangelie-

kirken, som ledte os i lovsang. 

Marvel 
Gulbrandsen 
stod for 
salgsbordet med 
forskellige 
produkter fra 
Israel, malerier, 
kort m.m. 
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Militærets rolle 
Helt fra statens undfangelse har det israelske 

militær været en hjørnesten i den moderne jødiske 

stat. Den mest åbenlyse årsag for den vigtige rolle, 

som Israel Defense Force (IDF eller ZaHal på 

hebraisk) har spillet for staten, er naturligvis den 

fjendtlighed, der har været og vedvarende er mod 

Israels eksistens i den arabisk-muslimske verden. 

Men der er også en anden, indadvendt dimension, 

der har gjort det israelske forsvar til en søjle i det 

israelske samfund. Enhver velfungerende hær er et 

effektivt meritokrati, der stiller alle samfundslag, 

og nu også begge køn, på mere eller mindre lige fod. 

Dette har været nødvendigt for at opnå den kvalitet 

i krigsførelse, der har gjort det muligt for Israel at 

slå talmæssigt overlegne hære. Forsvaret har på 

den måde været med til at integrere og forberede 

unge jøder fra alle samfundslag på livet i den 

jødiske stat. Ydermere har Forsvaret fungeret som 

smeltedigel for meget forskellige livsformer og 

kulturer, som jøder har tilegnet sig i diasporaen. 

Selvom modellen for den nye stærke zionistiske 

jøde ikke længere er ledestjernen, så er 

militærtjeneste stadig vigtigt kit for 

sammenhængskraften i det israelske samfund.  

Værnepligtens fremtid 
Alligevel diskuterer man værnepligt i Israel, for de 

afledte effekter indadtil for samfundet ikke er det 

der gør hæren effektiv i kamp. Ligesom i andre 

lande er der et ønske om en højere 

professionalisering af værnene, især efter den 

konventionelle trussel eller sandsynligheden for et 

kombineret angreb fra arabiske landes 

konventionelle hære er vigende. Men det, der har 

været genstand for de hedeste diskussioner i de 

seneste år, har trods alt været en udvidelse af 

værnepligten. Ultra-ortodokse jøders (de der bliver 

kaldt Haredi) fritagelse for militærtjeneste har i 

takt med deres stigende demografiske tyngde været 

en torn i øjet på den sekulære og national-religiøse 

del af befolkningen, der har båret forsvarsbyrden 

for Israel. Under sidste regeringsperiode blev der 

under stor protest fra det ultra-ortodokse miljø 

vedtaget en indfasningsplan for disses aftjening af 

værnepligt. Indeværende regering hviler nu på 

religiøse partier, som ønsker at ændre på planen, 

men dog ikke rulle den tilbage, og i skrivende stund 

er der en tvist om legaliteten i både 

implementering og ændringer af den.  

Menneskene bag 

statistikkerne 
I den forgangne måned har DJV været så heldig at 

få lov til at interviewe repræsentanter fra både det 

religiøse og sekulære samfundslag med forbindelse 

til IDF. 

Den zionistiske pige 
Det er torsdag eftermiddag og Lone Soldier Centret 

(Soldaterhjem) i Jerusalems centrum summer af 

aktivitet før weekendens start. Jeg får en varm 

velkomst af Meira, centerlederens hustru, som er 

gravid i 6. måned. Hun peger på et bord med en 

masse runde former pakket ind i aluminium, ”Tag 

endelig en, det er hjemmebagt Chala, som en mor 

har bagt til soldaterne”. Chala er det særlige brød, 

der er med til at markere Sabbatten som festdag. 

Jeg udvælger mig taknemmeligt noget brød og 

bliver vist hen til Yael, som er min 

interviewperson. Det bliver et interessant men lidet 

informativt interview, fordi hun arbejder med 

militære efterretninger, og der er mange 

spørgsmål, der preller af på hende. Dog kan jeg 

observere et ungt hjerte, der er i brand for Israel. 

Yael blev født på Manhattan og voksede op i New 

Jersey. Hun har Israel i blodet, fordi hendes 

bedstefar var leder af en vigtig zionistisk 

organisation og det faktum, at hun fik lov til at 

besøge Israel gentagne gange under sin opvækst. 

Hun siger, at hun føler sig hjemme i Israel på en 

anden måde end i USA, hvor hun opfatter den 

nationale identitet som diffus. Hun afviser også, at 

dette ville blive udbedret ved at genindføre 

værnepligten, som hun påpeger er vigtig for Israel, 

fordi der er en stærkere forbindelse mellem folk, 

nation, land og historie. Hun selv sørgede for at 

blive klar til militærtjeneste fra den første dag i 

hendes 18. år og har nu været et år og tre måneder 

i hæren. Ydermere søgte hun over i en mere 

kamprelateret enhed for et lille halvt års tid siden, 

fordi hun ønskede at satse mere af sig selv og være 

med på frontlinien. Endeligt værdsætter hun sin 

tjeneste i hæren, fordi den lærer folk at tænke på 

To ansigter i det israelske 
forsvars mange dimensioner 

 
Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel 
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andre end sig selv og knytter mennesker tættere 

sammen. Hun ser Israels sikkerhedsmæssige situation 

som et vilkår, der for nuværende ikke kan ændres og 

derfor nødvendiggør en stærk jødisk hær. Da jeg 

afslutter interviewet, er jeg ikke i tvivl om, at både Yael 

og IDF er blevet stærkere i deres gensidige møde.  

Den religiøse unge mand 
Næste dag besøger jeg Israel, sønnen af Joram, Ahavat 

Kol Israels (AKI) leder. En organisation, som rækker ud 

med hjælp til fattige, børnerige familier, og som DJV 

har samarbejdet med i flere år. Israel, Jorams søn,  har 

en anden forhistorie, er allerede 25 år gammel, er 

nygift, og hans historie med IDF skal først til at 

begynde. Han er 3. barn i flok på 9. Israel er født i 

landet, men hans familie er relativt nyankomne. Det 

ene par bedsteforældre kom til landet fra Iran og det 

andet fra Sovjetunionen i kølvandet på 2. Verdenskrig. 

Når han fortæller om sin opvækst, beskriver han sig 

selv som utilpasset, lidt af en vildfaren knægt, dog med 

en naturlig indstilling for at give praktisk hjælp til 

andre. Han føler, at han fik en kæmpe chance af sin far, 

Joram, da denne tilbød ham at være en fast del af AKI. 

Han ser ikke dette som en selvfølge, eftersom han følte 

sig retningsløs og lidt af en skidt knægt på det 

tidspunkt. Men da han viser mig gamle fotos, så kan 

man se, at han har været til stede i AKI’s arbejde helt 

fra han var dreng. Han er med i baggrunden på utallige 

af billederne, hvor hans far har vigtige møder og gør 

fremstød for organisationen. Efter at have ca. fem år i 

organisationen, hvor hans største personlige bidrag har 

været systematisering og digitalisering af AKI’s 

modtagerkartotek, skal han videre. Før jeg spørger til 

hans næste projekt, beder jeg ham forklare, hvad 

motivationen for ham har været i hans arbejde med 

AKI. Han siger, at der er to slags mennesker, man 

hjælper igennem AKI, dem der ligger ned og ikke kan 

rejse sig op, og så dem som er faldet og blot har brug for 

en hjælpende hånd. Det er nødvendigt at hjælpe dem i 

den første kategori, og det gør AKI uden at skelne til 

etnicitet eller religiøs baggrund, men særligt den anden 

kategori, der blot har brug for en hjælpende hånd for at 

komme på fode igen og undgå at synke ned i moradset, 

ligger ham på hjerte. Her ser han, at han har gjort en 

stor forskel. Nu skal han ind i hæren for at lære 

programmering. Det foregår i et særligt program for 

religiøse. Israels far aftjente også værnepligt, og trods 

deres stærke religiøsitet som ortodokse jøder, ser de 

staten som et værdigt organ at tjene i, og et organ de er 

taknemmelige for. Også i den bredere Haredi (religiøse) 

befolkning begynder der at være mindre modstand mod 

militærtjeneste, og ifølge en opgørelse  aftjente 24% af 

en Haredi årgang værnepligt i 2014, en markant 

stigning fra tidligere tider men stadig langt fra statens 

slutmål. For Jorams søn, Israel, er landets 

sikkerhedssituation også et livsvilkår, et vilkår der 

først vil ændre sig med Messias’ komme. 

Fællessummen? 
Jeg ved ikke om Yaels og Israels veje vil krydses i løbet 

af de næste par år, men det virker sandsynligt, at de 

trods deres forskellige ophav vil kunne have gode 

meningsfyldte samtaler på baggrund af deres tjeneste i 

hæren, og at de vil respektere hinanden for at have 

aflagt netop denne tjeneste, noget der nok ikke ville 

være tilfældet uden soldatertiden i IDF. 

I oktober måned var DJVs repræsentant i Israel, 

Dan Herron, igen på hike med københavnere og 

volontører. Gruppen så Israel fra landets bedste 

sider, som beskrevet af nedenstående hilsen. 

  

Shalom! Nu har jeg været der!!! Jeg føler mig 

velsignet ved at have haft muligheden for at se det 

utrolige land som Israel er, et land som har så 

mange ansigter at vise frem, ’…et land som flyder 

med mælk og honning’! Betagende landskaber, 

udfordrende vandreture, et hold der bakker op og 

fantastisk lederskab – alt sammen noget der 

gjorde denne tur helt speciel. Hverdagens 

problemer blev efterladt langt væk, så lang væk… 

og jeg fik lov til at blive opslugt af naturenJ Det 

var en helt perfekt afbalanceret ferieuge for 

personer som mig, der godt kan lide aktiv ferie 

med afsluttende afslapning på stranden!  
Kærlig hilsen fra Simona 

På ungdomstur med Dansk-Jødisk Venskab 
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Kære vennerKære venner 
  
Som ny kasserer bliver det mig som i år får glæden 
af at takke alle jer bidragydere for jeres trofasthed 
imod vort arbejde til gavn for Israel. Fra Dansk Jødisk 
Venskab siger vi jer stor tak for alle de mange bidrag og for 
jeres støtte gennem 2015. 
 
Dette har blandt andet resulteret i, at vi har  kunnet udvide 
vores arbejdsområder, hvilket betyder, at flere får hjælp. Vi 
håber, at I gennem artiklerne i vort blad, har fået et indtryk af 
disse nye arbejdsområder og betydningen heraf. 
 
Israel har fortsat brug for vor økonomiske hjælp og ikke 
mindst for vore bønner til Gud om at beskytte sit folk. Endnu 
en gang tak for jeres mange trofaste bidrag som muliggør vort 
arbejde i Dansk Jødisk Venskab, til gavn og velsignelse for 
landet Israel. 
 
Med dette også et ønske til jer alle om en velsignet juletid og 
et glædeligt nytår 2016. 

Med venlig hilsen 
Filip Graversen,  

kasserer 
 

Tænd et lys for Israel 
Tænd et lys for ofrene for terror og had. 
Den 8. november var der en samling uden for 
Israels Ambassade hvor bl.a. ambassadøren 
talte til de fremmødte. Det var en fin markering 
med taler og sang til minde om terrorofrene i 
Israel. Udover ambassadøren talte Jan Frost fra 
Fælleskomiteen for Israel og Max Meyer fra 
Dansk Zionistforbund. 
Det var en god og værdig stund, hvor også 
Dansk-Jødisk Venskab var godt repræsenteret. 
Lystændingen afsluttedes med de to landes 
nationalsange.                  Red.  

 

”Israel for fred og godt 
naboskab” står der på 

banneret mellem lysene 
Foto: Kari Klem 

Foto: Linda Møller 

Foto: Linda Møller 

DJVs Seniortur   

- Foråret 2016 
Datoer: 4.-11. april 

Turleder: Dan V. Herron, DJVs 

repræsentant i Israel 

Pris: DKK 3.700.   

Tilmeldingsfrist 4. februar 2016 
 

DJVs Ungdomstur  

 -  Foråret 2016 
Datoer: 9.-16.maj 2016 (Pinse) 

Turleder: Dan V. Herron, DJVs 

repræsentant i Israel. 

Pris: DKK 2.500,-     

Tilmeldingsfrist 30. marts 2016 
 

For yderligere oplysninger og 

tilmelding henvises til vor 

hjemmeside:www.djvenskab.dk 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

September 2015:September 2015:  
Kirsten Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, Johan 

Due 500, Jens Erik & Else Pedersen 200, Tage 

Barrit Nielsen 150, Anonym 100, Brian Kallehauge 

500, Christa Ross 100, Eva & Ove Stage 200, Lissi 

Ankjær Nielsen 500, Anette Pugh 500, Gerda 

Hedeby 500, Mrk. MEG 300, Kristina & Jan 

Poulsen 500, Inger & Arvid Blomhøj 10000, Inge 

Ravndrup Thomsen 100, Arne Toldam 100, Ove P. 

Edill 500, Eva Johanne Nielsen 200, Henning 

Evald Lütje 300, Niels Egon Knudsen 1000, Ketty 

Rasmussen 200, Jens Aage Andersen 200, Gudrun 

Larsen 100, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas 

Hansen 300, Aage Woller 350, Bodil Nielsen 500, 

Finn 50, Ruth Stampe Jensen 100, Ole Jensen 300, 

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

Exodus MC 500, William Marcher 500, Anna-Grete 

& Svend Høy 500, Bent Avlund 500, Niels 

Kristiansen 500, Filip Ibsen 1100, Svend Aage 

Paulsen 100, Hanne Møller Fredberg 100, Asger & 

Johanne Nielsen 2000, Søren Bøgel Pedersen 150, 

Erik Jensen 300, Anna Elise Jørgensen 300, Dora 

Andersen 100 

  
Fattige og nødstedte jøder  
Anne Maria Zachariassen 290, Henny & Bent 

Larsen 500, Jens Toft-Sørensen 200, Karl Aage 

Hagsteen 800, Kirsten Genach 600 AKI, Anni Bak 

Frank 400, Kaj Moslev 500, Guttermann 100 Orr 

Shalom, Mrk. Ekko 100, Gudrun Larsen 100 Orr 

Shalom, Evangelieforsamlingen 1000, Elisabeth 

Sukkot 2500 Orr Shalom, Carl Sukkot 2500 Orr 

Shalom, Hanne Møller Fredberg 100 Orr Shalom,  

 

Lone Soldier: Gudrun Larsen 100, Mads Federspiel 

100, Knud B. Larsen 500 

 
 
Oktober 2015:Oktober 2015:  
Marvel Gulbrandsen 100, Greta Axelsen 100, 

Kirsten Nielsen 100, Lillian Lundbæk 100, Inga 

Korsberg 2200, Anonym 8000, Helga Nygaard 

Nielsen 100, Britha Andersen 100, Alice & Ole 

Haman 200, Else Agerskov 100, Anonym 7600, 

Grethe Elisabeth Dohn 200, Gisela Kühn 100, Lis 

Bech 200, Else Grumsen 100, Mrk. 1003 2500, Mrk 

E.M. 3600, Nina & Arne Melchior 400, Irene Bjerre 

600, Signe Steensholdt 500, Bodil Nielsen 1000, 

Irene Jørgensen 300, Niels Madsen 100, Michael 

Bramming 100,  Grethe & Erik Sørensen 300, 

Kirsten Jønsson 300, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggard 135, Tage 

Barrit Nielsen 150, Jens Erik & Else Pedersen 200, 

Brian Kallehauge 500, Anonym 100, Christa Ross 

200, Ole Jensen 300, Hanne Dorf 200, Erik Fanøe 

1000, Kristina & Jan Poulsen 500, Arne Toldam 

100, Ove Stage 200, Aase & Børge Jensen 200, 

Ditte & Ivar Markussen 700, Lissi & David Herron 

1200, Lis & Johan Due 500, Hanne Jensen 150, 

Anette Pugh 500, Kirsten Ebbesen 150, Ove 

Fonseca Holmene 200, Inger Ravndrup Thomsen 

200, Bjarne L. Sørensen 350, Birgit Askholm 350, 

Niels Egon Knudsen 1500, Edvard Søgaard Nielsen 

75, Levi Andreas Hansen 300, Kirsten & Tommy 

Vestesen 200, Anita Nørgaard 100, Tove Sandborg 

Olsen 500, Greta Larsen 500, Bente Hammer 1500, 

Lillian & Kaj Madsen 100, Mrk. Ekko 100, John 

Erik Knudsen 600, Carsten Ladefoged 600, Niels E. 

Flensted-Jensen 100, Kai-Aage Holgersen Madsen 

200, Maria Lillian Madsen 200, Aage Woller 500, 

Neelthe Kloosterboer 300, Bent Claudi Mortensen 

300, Peter Kusk Thomsen 300, Niels Kristiansen 

500, Exodus MC 500, Bent Avlund 200, Kirsten 

Nielsen 500, Svend Erik Larsen 100, Søren 

Christian Christensen 200, Kirsten & Egon K. 

Olesen 700, Stig Larsen 100, Søren Ullersted 100, 

Edith Jensen 500, Erna Møberg Hansen 100, 

Annelise & Svend Oluf Riisager 1450, Jens Peter 

Hartvig Madsen 100, Jens & Ida Schytt 200, Eva 

Johanne Nielsen 200, Anette Lewinsky 300, 

Elisabeth Juul-Petersen 100, Anne Marie & Bent 

Rasmussen 300, Bertil Rostved 600, Rita & 

Fleming Madsen 2200, Anonym 2000, Anonym 

7600, Irene Sjostein 100, Jørgen Dahl Grønbæk 

600, Elsebeth Horst Sørensen 250, Svend Erik 

Thøstesen 200, Else Marie Jensen 100, Kirsten 

Mogensen 100, Ruth Kristine Gregersen 100, Tove 

Høst 100, Kjeld Sommer 600, Søren Bøgel Pedersen 

150, Dora Andersen 100 

 

Fattige og nødstedte jøder  

Mrk. K.L. 10000 AKI, Jens Toft-Sørensen 200  

Kirsten Genach 600 AKI, Preben Frank 150 AKI, 

Kirsten Frost Christensen 12000, Guttermann 100 

Orr Shalom, Gudrun Larsen 100 AKI, 

Evangelieforsamlingen 1000, K.L. 10000 Jewish 

Agency 

 

Lone Soldier: 

Vera & Anders Eliasson 950, Helga Nygaard 

Nielsen 1500, Anonym 3000, Mads Federspiel 100, 

Gudrun Larsen 100 

 

Ukraine:  Anonym 100, Kirsten Nielsen 1000, 

Lillian Lundbæk 400, Jens Toft-Sørensen 200, 

Anonym 3000, Gisela Kühn 150, Anne Maria 

Zachariassen 730, Hava & Bjørn Andersen 300,  

Bente Hammer 500, Esther Sørensen 500, Ove P. 

Edill 500, Svend Erik Larsen 2000, Johnnie & 

Martha Gregersen 800, Stig Larsen 500, Christian 

Nissen 200, Erna Møberg Hansen 1000, Elisabeth 

Juul-Petersen 200, Vibeke Søllner 400, Merry 

Jensen 300, Irene Sjostein 200, Kirsten Mogensen 

2000 

 

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

fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Vi har brug for DIG 

Bliv medlemmedlemmedlemmedlem af  

Dansk-Jødisk Venskab  
  

Vi vil gerne opfordre til medlemskab af Dansk-Jødisk Venskab. 
Det har betydning for foreningens godkendelse som 
skattefradragsberettiget, at vi har et tilstrækkeligt højt antal 
medlemmer. Vi siger hjertelig tak for den gode respons vi har fået 
på vore tidligere opfordringer til medlemskab. 
 

Men der er fortsat brug for flere medlemmer! Men der er fortsat brug for flere medlemmer! Men der er fortsat brug for flere medlemmer! Men der er fortsat brug for flere medlemmer!  
Selv om man modtager bladet og giver bidrag til DJV, er man ikke 
automatisk også medlem af DJV. Du kan blive medlem ved at 
indbetale kr. 100, pr. år.  Du kan bruge vedlagte girokort eller 
indbetale via bank:  reg. nr. 1551. kontonr.  000932 7398. Husk at 
mærke indbetalingen med “kontingent” eller “medlemskab”. På 
forhånd tak. 
Dansk-Jødisk Venskab er en nonprofit forening, så dit 
medlemsbidrag går ubeskåret til støtte for Israel.  

VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen som medlem som medlem som medlem som medlem    
    

Shalom-hilsen 

Eva Ravn Møenbak,  

formand for Dansk-Jødisk Venskab 

Besøg vores hjemmeside, hvis du ønsker yderligere oplysninger 
vedr. DJVs arbejde. Her finder du også vores volontørbrochure, 
diverse artikler m.m. 

www. djvenskab.dk 

 

 
 

Adresseændring 
Vi gør opmærksom på, at Post-
væsenet ikke længere returnerer 
blade, som ikke kan leveres. Skifter 
du adresse, så husk at meddele os 
det. De nye regler fra Postvæsenet 
gør, at vi ikke kan se, at du ikke 
længere modtager bladet. 
  
Ring eller send mail til os. Se s.2 

OBS! 
Kære venner 

 
Vi ønsker jer alle en rigtig 
god og velsignet advents-
tid og en Glædelig Jul.  
Til vore jødiske venner, 
der snart fejrer Chanukah, 
skal der lyde Chag 
Sameach. 
 

Vel mødt i 2016 
 

Bestyrelsen 
Dansk-Jødisk Venskab 

 


