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”Byg vej, byg vej og ban den, fjern 

hindringer fra mit folks vej!”  
(Esajas 57,14) 
 
Jeg vil gerne her på tærsklen til 2016 ønske alle vore læsere, venner og 
bidragydere et velsignet nytår med stor tak for al støtte til og interesse for 
Dansk-Jødisk Venskabs arbejde i Israel i det forgangne år. Vi ser frem til, at 
vi også sammen i det nye år kan række ud til de mest sårbare og udsatte 
befolkningsgrupper i det israelske samfund. På den måde kan vi være med 
til at ”bygge og bane en vej” for alle i Israel. 
 

Orr Shalom er en af Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartnere i Israel. I 
en netop modtaget rapport fra arbejdet i Orr Shaloms projekter for udsatte 
børn og unge fremhæves specielt DJV’s repræsentant i Israel, Dan Herrons 
gode volontørarbejde blandt Orr Shalom-børnene. Jeg bringer her i 
oversættelse den meget fine udtalelse, som Debbie Faier, næstformand i Orr 
Shaloms udviklingsafdeling og DJV’s specielle kontaktperson, giver Dan: 
”Her i Orr Shalom værdsætter vi meget Dans arbejde, og den tid han 

tilbringer med vores børn. Han er en trofast og pålidelig ven i børnenes liv. 

En person som virkelig interesserer sig for børnene, og de glæder sig altid til 

hans besøg. Dan er en positiv rollemodel og tutor for børnene og inspirerer 

dem til at have tillid til deres egen formåen, og hvad de kan gøre i fremtiden. 

TAK DAN!”. 

 

Vi glæder os over, at den hjælp og støtte, som Dansk-Jødisk Venskab kan 
give til de mest udsatte i det israelske samfund, bringer opmuntring og 
glæde. Takket være alle vores trofaste bidragydere og forbedere, er vi i 
stand til at støtte 10 hjælpeprojekter i Orr Shaloms regi med faste 
månedlige bidrag. Derudover kan vi med de indkomne gavebidrag i 
forbindelse med  Chanuka-indsamlingen også yde specielle højtidsgaver. Jeg 
vil gerne her kort nævne DJVs 10 hjælpeprojekter og samtidig lægge dem 
hen til vore venners forbøn: 
Vi starter sydpå i Beersheva, hvor DJV støtter tre familiegruppehjem. Det 
drejer sig om følgende: Beit Bye, Beit Shiffman og Beit Dror. I byen 
Ashkelon ude ved kysten har vi et ansvar for Eshkol Paz hjemmet. Dernæst 
fem familiegruppehjem i Mevaseret, som er en forstad til Jerusalem: Beit 
Goldshmidt, Beit Volach, Pri Megadim, Rishonim og HaShalom. Dan 
Herron arbejder som engelsklærer og tutor i Volach, Rishonim og HaShalom 
børnehjemmene og skal muligvis udvide sit arbejde til at omfatte børnene i 
Beit Goldschmidt. Endelig støtter DJV også et akutcenter i Modiin i 
nærheden af Jerusalem, hvor de tre sidst ankomne børn er 1⅟2, 4 og 5 år 
gamle. Det er med stor glæde, at vi på denne måde kan formidle et 
vidnesbyrd om, at der i Danmark er kristne venner af Israel, som har en 
tjeneste som forbedere og støtter for Israel, og som derigennem gør alle de 
nævnte projekter mulige. 
 
I det nye år vil vi også fortsætte med at række ud til Jerusalems fattigste 
indbyggere gennem AKI’s hjælpearbejde og ligeledes støtte 
soldaterhjemmene Lone Soldiers sociale arbejde. Vi vil også gerne pege på 
vores volontørtjeneste i Israel. Meld dig som volontør i Israel, der er brug for 
dig! Vi tror  - og erfarer, at Dansk-Jødisk Venskabs diakonale arbejde 
bringer ”lægedom og trøst til nedbøjede” (Esajas 57,versene 15 og 18). 
 

Hjertelige hilsner og GODT NYTÅR! 
Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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Tirsdag aften, d. 8. dec. bød  

Jewish Agency 50 nye olim 

(immigranter) fra Frankrig 

velkommen. Dansk-Jødisk 

Venskab var særligt inviteret 

grundet vores særlige interesse og 

generøse bidrag i 2015. Desværre 

sad DJV-repræsentanten Dan 

Herron fast i myldretidens trafik 

og nåede ikke med til ceremonien. 

Det følgende er Jewish Agency’s 

egen beskrivelse af begivenheden. 

 De nye olim ankom midt i 

fejringen af Hanukkah-ugen og fik 

lov til at tænde Hannukah lys som 

israelske statsborgere for første 

gang til en festlig ceremoni i 

lufthavnens ankomsthal.  

 Immigranterne, som 

spændte fra småbørn til 

pensionister, blev budt 

velkommen af lederen af Jewish 

Agency, Natan Sharansky, og 

Yehuda Sharf, lederen for Aliyah 

(immigration), Absorption og 

særlige Operationer. 

 Hanukkiaen blev tændt af 

Dan Shalom Ammar, hans kone 

Audrey, og deres børn Lily, Natan 

og Tali, som kommer fra Paris og 

nu flytter til Modi’in i det centrale 

Israel. Alle tilstedeværende sang 

de traditionelle sange for 

tændingen af lysene og sluttede af 

med den israelske nationalhymne, 

HaTikvah. 

“Mere end 7.000 franske jøder har 

foretaget aliyah i 2015, en 

stigning på 10% i forhold til  

samme periode det foregående år, 

som i øvrigt brød alle rekorder for 

aliyah fra Frankrig. 

 Denne betydelige ekspan-

dering af Jewish Agency’s 

aktiviteter i Frankrig, som et svar 

på den stigende interesse for 

aliyah, er blevet muliggjort af 

bidrag fra the Jewish Federations 

of North America og Keren 

Hayesod-UIA, samt The Jewish 

Agency’s kristne venner. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fra lysets by til lysenes fest 
Franske immigranter bydes velkommen i Israel 

Af Dan Herron  -  DJVs repræsentant i Israel 

Nathan  Sharansky tv., 

leder for Jewish Agency, 

ønsker de nye 

immigranter fra Frankrig 

velkommen hjem! 

 
 
 
 

Endelig 
hjemme 

”I er kommet fra lysets by [Paris] 

til lysenes fest,” fortalte 

Sharansky de nye olim. ”Vi fra 

Jewish Agency har været med jer 

igennem hele jeres aliyah proces 

og vil fortsat støtte jer på den 

sidste del af jeres rejse hen imod 

at blive fuldt ud integreret i det 

israelske samfund. Velkommen 

hjem”. 

 

 



DJV  DJV  DJV  DJV  ----    Side  4Side  4Side  4Side  4    

Privilegier og 

opmuntringer 
En af de største privilegier og 

opmuntringer, jeg har, er at få lov 

til at tilbringe tid sammen med 

børn fra Orr Shalom. De har hver 

deres personlighed, og beriger og 

udfordrer mig på hver deres måde. 

Underligt nok er de tilsyneladende 

også glade for mig. Jeg siger 

underligt nok, fordi jeg er kun en 

lille del af deres ugentlige rutine, 

men rutine er måske det der er 

nøgleordet, fordi disse børn har 

været igennem så mange 

omvæltninger. 

 

Min nyeste bedste ven  

og legekammerat er 9-årige 

Nahum. Han har et lyst og 

vindende væsen, er meget 

snakkesaglig og nysgerrig om alt. 

Når vi mødes, så gælder det altid 

om at finde på en sjov leg eller 

aktivitet: det være sig spil med 

fodboldkort, israelsk kongespil 

(med vandflasker i stedet for 

træblokke), eller nedskydning af 

frisbees med skumgummipistoler. 

Ofte bygger han videre på legen til 

næste gang vi mødes. 

 

Nahum og Natanel, min anden 

mere resereverede ”lillebror”, var 

sammen med DJV volontør Laura 

og mig inde og se den sidste nye 

film i Stjernekrigssagaen. Vi var 

alle meget optaget af filmen, og 

Nahum havde som sævaneligt 

1.000 spørgsmål, som Laura 

svarede beredvilligt på.  

Nahum er nu i gang med sit andet 

år med Orr Shalom. Han fejrede 

for nyligt sin 9-års fødselsdag og 

går i 3. klasse. Hans forældre er 

separerede, og han har megen lidt 

kontakt med sin far, som 

grundlæggende er udeligger og bor 

i et telt. Faren tager lejlighedsvis 

telefonisk kontakt og har en eller 

to gange besøgt hjemmet men er 

ikke en egentlig del af Nahums 

liv. 

 

Hans biologiske mor fik Nahum i 

en meget ung alder og boede i et 

alternativt, hippieagtigt fællestelt 

i Israel. Hun indså, at hun ikke 

kunne magte opgaven og var ikke 

i stand til at give Nahum ordentlig 

omsorg, selv mht. de mest basale 

fornødenheder. Hun tog til sidst 

kontakt til de sociale myndigheder 

og bad dem overtage ansvaret for 

Nahum, hvorefter han blev 

henvist til Orr Shalom, og har 

siden boet i Beit Golda hjemmet i 

Mevaseret Zion. 

 

Moren er meget samarbejdsvillig 

og sørger for at besøge Nahum 

mindst en gang om ugen. Nahum 

er i dag i stand til at besøge sin 

mor hver anden weekend og 

tilbringer ferier og helligdage 

sammen med hende. Deres forhold 

er blevet væsentligt forbedret, 

eftersom både Nahum og moren 

har gennemgået terapeutiske 

forløb. Orr Shaloms stab arbejder 

alle på, at denne lille dreng og 

hans mor kan nå et punkt, hvor 

han kan vende tilbage til hende. 

 

En af mine andre opgaver går ud 

på at være tutor for Orr Shaloms 

piger. Det er nogle gange den mest 

udfordrende del af mit virke her i 

Jerusalem, fordi der foregår 

mange ting i disse unge teenagers 

liv, som jeg ikke har nogen 

mulighed for at forstå eller 

indvirke på. Men når jeg får 

etableret gode rutiner med 

pigerne, er dette også til gensidig 

opmuntring og inspiration. Ofte 

kender jeg ikke pigernes 

baggrundshistorie fra dag 1, så 

derfor møder jeg dem med friske 

øjne. Når jeg så bliver indviet i, 

hvad de er gået igennem, bliver 

jeg meget ydmyg og rørt over, at 

jeg kan være en del af deres 

reetablering. I det følgende får 

DJVs læsere en intro til to af mine 

nye elevers baggrund. 

Hjælp til Israels børn 
 

Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel, fortæller her om sit 
volontørarbejde som engelsklærer og tutor for Orr Shalom-børn 

 

Dan overrækker en check fra DJV   
til Debbie Faier, Orr Shalom 
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Leila 
Leila er en kvik elev og har trods sin forsømte 

skolegang et relativt højt niveau i engelsk. Hendes 

yndlingsaktivitet med mig er at lære igennem 

popsange. Måske er det en måde at drømme sig væk 

på.  

 

Leila er ny i Orr Shalom sammenhæng. Hun er 15 

år gammel og opvokset i Jerusalem. Hendes mor er 

ustabil og sindslidende, med hyppige indlæggelser. 

Morens partner, som ikke er Leilas biologiske far, 

arbejder meget hårdt og er sjældent hjemme. Leilas 

biologiske far er overhovedet ikke involveret i 

hendes liv. 

 

Hjemmet led under total mangel på forældrenes 

supervision og ledelse. Da dette er Leilas mors andet 

ægteskab, var der både mange børn og 

halvsøskende. Leila, som er den ældste, blev i 

mangel af bedre ansvarlig for børneflokken. Hun var 

næsten aldrig i skole og havde ingen tid til sig selv. 

Dette er første gang i sit liv, at hun ikke behøver at 

tage ansvar for småbørn og kan få lov til at være et 

barn selv. 

 

Amira 
Amira er en venlig, lærevillig og metodisk pige, som 

desværre har et lavt udgangspunkt pga. 

forsømmelse i hendes tidlige liv. Alligevel er det 

fantastisk, at hun kan så meget og har den 

indstilling hun har, når man hører om hendes 

baggrund.  

 

Amira er af arabisk herkomst. Hun har tidligere 

været 9 måneder i hjemmet for halvandet år siden.  

 

På det tidspunkt besluttede staben, at det ikke var 

den rette placering for hende, og hun vendte tilbage 

til sit hjem. I september er hun kommet tilbage til 

hjemmet igen på egen foranledning. Hendes far 

sidder i fængsel og har helbredsproblemer. Moren er 

meget svag og forsvinder ofte flere uger ad gangen 

fra familiens hjem i Hebron.  

 

Amira er med sine blot 16 år allerede vant til at 

drive en husholding og opdrage unge børn i huset, 

som endda ikke alle er hendes søskende. Der er 

mange børn fra tidligere forhold, og Amira har været 

overladt til at se efter dem uden hjælp fra andre. 

Amira har også en bror i et af Orr Shaloms hjem i 

Beer Sheva. Pigerne i hjemmet ser Amira som en af 

deres egne, de ser hende ikke som anderledes end 

dem selv, og taler åbent om terror i Israel, og siger 

at de ikke ser hende som en del af dette fænomen. 

Hun modtager nu undervisning i en rigtig skole efter 

mange år uden skolegang, og modtager også 

undervisning i kosmetik. 

 
  

 

 

Besøg  
Dansk-Jødisk Venskabs hjemmeside, hvor du 
finder nyttige oplysninger om DJV, artikler, 

arbejdet i Israel, Israelsture,  
volontørbrochure m.m. 

www.djvenskab.dk 
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Temaet for Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne i år 

er Jerusalem og i tæt forbindelse med dette tema er 

der temaet aliyah, jødisk indvandring til Israel. Vi 

skal her i formiddag fokusere på forbindelsen mellem 

dem. Det, jeg har forberedt til gudstjenesten, er et 

bibelstudium, hvor vi skal være meget tekstnære og 

gå ned i den bibelske tekst. Jeg vil gerne starte med 

at læse Esajas 2, 1-5. 

Der står, at hele denne vision er om noget, der skal 

ske til sidst, vehaja beacharit hajamim står der på 

hebraisk, egt. ”Det skal ske i de sidste dage”; det er 

altså en fremtidsvision. Bibelsk set er det ofte sådan, 

at vi kan se tegn på profetiernes opfyldelse allerede i 

nutiden. Det, der skal ske i fremtiden, har sin 

begyndelse i nutiden, og vi ser tegn på det fremtidige i 

det nutidige. Det skal vi se et eksempel på. Men nu 

vil vi gå til teksten.  

 

Vi kan notere tre bevægelser i dette tekstafsnit fra 

Esajas kapitel 2: nedefra og op, udefra og op mod 

Jerusalem, og fra Jerusalem og ud i verden. 

 

 

Jeg vil gerne kommentere hver af disse bevægelser. 

 

Nedefra og op. Man kan kun forstå det helt specielle 

ved denne bevægelse, hvis man kender til Jerusalems 

geografi. Tempelbjerget er det laveste af de høje, som 

omkranser Jerusalem, Scopus bjerget og Oliebjerget 

er i dag højere end tempelbjerget. Profeten ser altså 

for sig en radikal ændring, hvor tempelbjerget bliver 

det højeste. Det er klart, at denne vision netop er en 

vision, og som sådan bliver den udtrykt i et 

billedsprog. I Bibelen bliver et bjerg nogle gange 

brugt til at betegne et rige. Så når tempelbjerget i 

Jerusalem bliver hævet op over bjergene, så alle kan 

se det, så viser det hen til en tid, hvor Guds rige, 

Messias Jesu rige er etableret og samler og tiltrækker 

alle.  

 

Det er netop det, vi ser i den anden bevægelse: udefra 

og op mod Jerusalem. De, der kommer til Jerusalem, 

er folkeslagene, hagoiim står der i den hebraiske 

grundtekst. De strømmer til Jerusalem, det er det 

hebraiske verbum naharu, og det er meget præcist 

oversat. Profeten ser for sig folkeslagene, nationerne 

strømme til Jerusalem i bølger. Og hvad er det, de 

kommer for? -   Der er her flere udtryk, der bliver 

brugt i teksten for at angive, hvad målet er for 

folkeslagenes opstigning til Jerusalem. I vers 3 står 

der: ”Kom lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs 

Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi skal gå på 

hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens 

ord fra Jerusalem”. Denne vision finder vi også hos de 

andre bibelske profeter, det er en gennemgående 

vision hos profeterne, at de ikke-jødiske folkeslag skal 

komme til Zion. 

Og det ser vi netop ske i dag, tænk bare på den 

kristne fejring af løvhyttefesten i Jerusalem. Der er 

en dragning mod Jerusalem, en dragning mod Israel, 

og vi ser noget af dette ske i dag, selv om det også er 

en fremtidsvision. 

Tre bevægelser

•Nedefra og op: Tempelbjerget hæves højt 
op.

•Udefra og op: Alle folkeslag strømmer op 
til Jerusalem, til Jakobs Guds hus.

•Ud fra: Herrens ord udgår fra Jerusalem.

Esajas 2, 1- 3 (= Mika 4, 1-5)

• Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos  
søn, modtog i et syn: Til sidst skal det ske, at Herrens 
tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, 
knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme 
dertil, talrige folk skal drage af sted og sige: Kom lad 
os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; 
han skal vise os sine veje og vi vil gå på han stier.

• For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra 
Jerusalem.

Esajas 2, 1- 3 (= Mika 4, 1-5)

• Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos  
søn, modtog i et syn: Til sidst skal det ske, at Herrens 
tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, 
knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme 
dertil, talrige folk skal drage af sted og sige: Kom lad 
os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; 
han skal vise os sine veje og vi vil gå på han stier.

• For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra 
Jerusalem.

Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne 
Vi bringer 1. del af Eva Ravn Møenbaks tale  

Folkeslagene strømmer til Zion/Jerusalem

Jerusalem skal kaldes Herrens trone, og alle folk skal samles i 
Herrens navn i Jerusalem (Jer. 3,17).

Alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, 
skal drage derop år efter år og tilbede kongen, Hærskarers Herre, 
og fejre løvhyttefesten (Zak. 14,16).

Mit bedehus kaldes et bedehus for alle folkeslagene (Es. 56,7)

1. Kong. 8,41, Markus 11,17

Folkeslagene strømmer til Zion/Jerusalem

Jerusalem skal kaldes Herrens trone, og alle folk skal samles i 
Herrens navn i Jerusalem (Jer. 3,17).

Alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, 
skal drage derop år efter år og tilbede kongen, Hærskarers Herre, 
og fejre løvhyttefesten (Zak. 14,16).

Mit bedehus kaldes et bedehus for alle folkeslagene (Es. 56,7)

1. Kong. 8,41, Markus 11,17
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Den sidste bevægelse er bevægelsen ud fra 

Jerusalem. Det, der udgår fra Jerusalem, er Torahen, 
som faktisk ikke betyder en lov, men en lære. Vi ved, 
at det jødiske folk fik og modtog Torahen på Sinaj 
bjerg i en ørken, et neutralt sted. Men der står ikke 
her hos Esajas, at folkeslagene skal mødes ved Sinaj 
bjerg og modtage Guds ord. Folkeslagene, og det vil 
sige os, det vil sige menigheden, modtager altid Guds 
ord i en kontekst, der er etableret på forhånd. Der er 
en historie i gang, nemlig den historie, som Gud har 
med Israel. I en fremtidsvision ser profeten, at 
Torahen udgår fra Zion til nationerne. Det er fra 
Zion, vi modtager Guds ord, det er gennem Israel, vi 
har modtaget Guds ord. Vi ved, at Ordet, da tidens 
fylde kom, blev kød og tog bolig i blandt os, og det er 
Jesus, der er det fuldkomne Guds ord. Men det 
modsiger ikke, at ordet kommer fra et bestemt sted, 
geografisk og historisk, og det er vigtigt, at vi bevarer 
denne forbindelse og denne erkendelse. Vi skal kort 
se, hvordan denne forbindelse til Jerusalem og det 
jødiske folk understreges igennem hele Skriften . 
 

 

Åbenbaringens kontekst er jødisk. For Esajas 
vandrer folkene til Herrens bjerg, til Jakobs Guds 
hus. At modtage åbenbaringen er ikke bare at tro på 
Gud, men at tro på Jakobs Gud, Israels Gud. 
Åbenbaringen er ikke bare et neutralt, løsrevet 
budskab, det er et budskab knyttet til et folk, også i 
dag. 
 
Meget hurtigt har den kristne fortolkningstradition 
adskilt Guds ord fra Israel. Kirkefædrene var hurtige 
til at lade kirken være den nye bærer af 
åbenbaringen og ordet. For mange kristne i dag er 
den bibelske åbenbaring stadig adskilt fra Israel og 
det jødiske folk. Men den bibelske åbenbaring 
forbliver knyttet til Israel og det jødiske folk. Gud er 
ikke færdig med Israel. Dette punkt vil jeg gerne 
uddybe. 

Vi hører Jesus sige i sin samtale med den 
samaritanske kvinde, at frelsen er fra jøderne 
(Johannes-evangeliet 4,22) Hun stiller Jesus 
spørgsmålet om, hvor det rette sted er for tilbedelsen 
af Gud. Jesus siger til kvinden, at de, dvs. 
samaritanerne, ikke kender den sande Gud, de ved 
ikke, hvem de beder til. Men det gør vi jøder derimod, 
siger Jesus: ”Vi tilbeder det vi kender”. Jesus 
identificerer sig altså med det jødiske folk og ser sig 
selv som en af dem. Der kan være mange uenigheder 
mellem Jesus og farisæerne, men det er vigtigt at 
understrege, at det er en intern strid mellem jøder, 
uenighederne skal ikke forstås som, at Jesus 
distancerer sig fra det jødiske folk. For udadtil, i 
forholdet til fx den samaritanske kvinde, under-
streger Jesus, at han er ét med sit folk, og at han 
fuldt ud anerkender Israels frelseshistoriske fortrin. 
Jøderne ved, hvem de beder til, jøderne kender den 
sande Gud, det gør samaritanerne ikke. Jesus siger 
her entydigt, at frelsen kommer fra jøderne. I den 
græske grundtekst, står der: Frelsen er fra jøderne. 
Det gør kun udsagnet stærkere, da Jesus hermed 
fastslår, at det jødiske folk er et redskab, Gud bruger 
i frelseshistorien. Det jødiske folk er et redskab, Gud 
bruger til at velsigne verden. Konklusionen er derfor, 
at Israels udvælgelse er intakt, den er ikke ophævet. 
På nøjagtigt samme måde peger Paulus på Israels 
særstilling, når han opregner jødernes fortrin i Rom. 
9,4-5. Og Paulus understreger ligeledes, at det er fra 
jøderne, at Kristus er kommet som menneske (Rom. 
1,4 og Rom. 9,5). Og i forbindelse med Jesu andet 
komme til denne jord, skriver Paulus, at det er fra 
Zion, befrieren skal komme (Rom. 11,26). Den 
frelseshistoriske forbindelse til Zion er intakt 
igennem hele Skriften. 
 

 
Vi skal nu se på, hvad der 
kommer ud af dette møde mellem 
folkeslagene og åbenbaringen på 

Zion.  (Artiklen fortsætter i næste 

nummer af bladet) 
 
  

Tema: Jerusalem – den store konges by 
ved gudstjenesten i Evangeliekirken, d.1.11 2015 

•Herrens ord fra Jerusalem/Zion (Es. 2,3)

•Frelsen er fra jøderne (Johs. Ev. 4,22)

•Fra jøderne er Kristus kommet som 
menneske (Rom.9,5)

•Befrieren skal komme fra Zion (Rom. 11,26)



Ariel – en ung israeler 
 

Over for mig sidder en ung mand midt i 20’erne. 

Men han udstråler noget andet end andre unge i 

hans aldersgruppe: han besidder den særegne 

kombination af ro og årvågenhed, som er et særligt 

træk hos kampprøvede elitesoldater. I min tid som 

underviser for Søværnets Officersskole har jeg 

noteret mig det samme hos de danske frømænd, som 

fra tid til anden dukkede op på mine 

undervisningshold. 

 
Overbevist zionist 
Ariel er oprindeligt fra en overbevist zionistisk 

familie og er vokset op i en lille by, Suffern, tæt på 

statsgrænsen mellem New York og New Jersey. 

Hans far var i 80’erne  selv en Lone Soldier i Israel, 

men vendte i sidste ende tilbage til USA. Det betød 

ikke noget brud med zionismen, men er måske en 

indikator på, hvor vigtigt det er, at israelske 

soldater af udenlandsk herkomst får bygget 

netværk og bliver gjort klar til den civile tilværelse, 

der følger militærlivet. Det er tydeligt, at Ariel 

havde Israel for øje igennem hele sin opvækst. Han 

fortæller, at han ville have den rigtige vare, en 

kulturel identitet som jøde i USA var ikke nok for 

ham – hans jødiske identitet skulle udleves i Israel. 

 

Ariel har tre brødre, og han og en lillebror er fulgt i 

fodsporene på storebroren, der også har foretaget 

aliyah (indvandring til Israel) og gjort tjeneste i 

hæren. Storebroren og Ariel gjorde ovenikøbet 

tjeneste i samme brigade. Ariel var del af en 

opklaringsenhed, altså de enheder der er i forreste 

linje for at foretage rekognoscering og komme tæt 

på fjenden. Han har taget del i mange operationer, 

bl.a. Operation Pillar of Defense i 2012 og 

Operation Protective Edge i 2014, hvor den 

israelske hær penetrerede Hamas’ hjemmebane.  

 

”Black Friday” 

Ariel fortæller, at det var hans brigade, der var 

involveret i den berygtede hændelse på ”Black 

Friday”, tæt på Rafah overgangen. Brigaden 

mistede tre mand under en humanitær våbenhvile, 

efter de havde bevæget sig frem for at undersøge 

aktiviteter i en bygning. Hamas lykkedes at slæbe 

en af soldaterne væk igennem en tunnel, hvilket 

israelerne først opdagede senere, fordi en dræbt 

hamas millitant bar israelsk uniform. Altså vidste 

de ikke, at de manglede en mand. Da dette blev 

klart, valgte et hold på tre mand at optage 

forfølgesen på trods af faren for bombefælder. De 

ryddede skakten med en granat og satte i værk. 

Det var på dette tidspunkt uklart om soldaten, 

Hadar Goldin, var død eller levende. Men da 

soldaterne nåede enden af tunnelen, som mundede 

ud i en moske, fandt de blodigt udstyr, der 

indikerede, at han var blevet dødeligt såret. Det er 

svært som civil helt at forstå hvilke følelser og 

reaktioner sådanne begivenheder må frembringe. 

Men da jeg spørger ind til det, siger Ariel, at det 

bandt soldaterne mere sammen uden nogen 

synderlig grad af hævngerrighed eller øget 

aggressivitet mod fjenden. 

 

Årets sidste dag 
Vores interview fandt sted på årets sidste dag, så 

jeg spørger Ariel, hvad i hans øjne var den vigtigste 

begivenhed for Israel  i 2015, og hvad den største 

udfordring bliver for landet i 2016. Ariel svarer 

hhv. valgresultatet i foråret 2015 og Hizbollah i 

løbet af 2016. Valgresultatet var positivt i hans 

øjne, fordi de store partier fik flere stemmer end 

det har været normen ved foregående valg, hvilket 

til en vis grad modvirker en frustrerende 

fragmentering i det politiske liv. Hizbollah er nu 

bedre bevæbnet og kamphærdet, omend også 

presset mandskabsmæssigt af borgerkrigen i 

Syrien. Faren for en eskalering med Hizbollah ser 

Ariel som en reel trussel. I skrivende stund har 

Hizbollah endnu ikke udført den lovede 

gengældelsesaktion for missilangrebet på den 

operative leder Samir Kuntar, som blev eksekveret 

i december 2015.  

 

For Ariel personligt kommer 2016 til at stå i 

uddannelsens tegn. Han er i færd med at gøre sig 

klar til formentligt at studere historie og politik på 

Hebrew University ved at gennemgå Machina, et 

forberedelseskursus for folk med udenlandsk 

baggrund. Interviewet runder af, og jeg lader Ariel 

vende tilbage til sine soldaterkammerater i sofaen.  
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Ariel  -  en ung israeler 
Interview af Dan Herron, 

DJV’s repræsentant i Israel 

Dan Herron 
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Hej mit navn er Abenno 
Meindertsma. Jeg har været ca. 
4 måneder volontør i 
Jerusalem. Det har været en 
stor velsignelse for mig at bo i 
Israel og arbejde der. At hjælpe 
Israels folk har givet mig meget livsglæde, og noget 
som jeg med glæde altid vil huske tilbage på. Jeg har 
også været på en række volontørture, som jeg også 
har nydt rigtig meget. Jeg var på en vandretur i 
bjergene i december måned. Det, synes jeg, var 
virkelig fedt at prøve. Det at vandre rundt i Guds land, 
se og opdage mere synes jeg er rigtig spændende og 
oplevelsesrig. For dig som overvejer at tage til Israel 
som volontør, vil jeg bare opmuntre dig til at gøre det. 
Det er sådan en stor oplevelse, som man næppe kan 
fortryde.  

Venlig hilsen 
Abenno 

DanskJødisk DanskJødisk 
Venskabs Venskabs   

Formålserklæring 

 

Dansk-Jødisk Venskab tror, 
at Gamle og Ny testamente er 
en uadskillelig enhed og 
åbenbaring, hvis endelige 
formål er at bringe frelse og 
velsignelse til alle folk. Navnene 
Israel og Jesus Messias hører 
uadskilleligt sammen. 

Dansk-Jødisk Venskab tror, 
at staten Israels genfødelse i 
1948 skyldes Guds indgriben i 
historien, og at det moderne 
Israel derfor kun kan forstås på 
baggrund af det profetiske ord. 

Dansk-Jødisk Venskab ser 
det som sit formål at virke som 
et forum for dialog mellem 
jøder og kristne. 

Dansk-Jødisk Venskab ser 
det endvidere som sin opgave 
og sit formål at være i en 
diakonal tjeneste over for det 
jødiske folk. 

Dansk-Jødisk Venskab tror, 
at vi lever i hurtigt skiftende 
tider, og vi vil derfor opmuntre 
til forbøn for Israel og vort eget 
folk, ligesom vi vil modarbejde 
antisemitisme og støtte Israel, 
hvor der er mulighed for det. 
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Kære bidragsydereKære bidragsydere  
 
Fra Dansk-Jødisk Venskab siger vi jer stor tak 
for alle de mange bidrag, som gør vort arbejde 
for Israel muligt. 
 
Jeg håber at I igennem artiklerne i vort blad, 
får  indtryk af vore arbejdsområder og 
betydningen heraf. 
 
Endnu en gang tak for jeres mange trofaste 
bidrag, til gavn og velsignelse for landet Israel. 
 

Venlig hilsen 
Filip Graversen 

Kasserer 
 

  
Tværkirkelige bedemøder Tværkirkelige bedemøder   

for Israelfor Israel i 2016 i 2016  

  
”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  
17/2, 16/3, 20/317/2, 16/3, 20/3  

  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3,  
1972 Frederiksberg C 

 

Hjertelig velkommen 

 
Adresseændring 

 
 
Vi gør opmærksom på, at Postvæsenet 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 
 

Venlig hilsen redaktionen 

Hjertestrik 
Vi tager imod 
strikkede trøjer, huer, 
sokker m.v. til børn i 
Israel. 
For yderligere 
info: 
Linda Møller 
Tlf. 50566414 
Mail:elkaer1@gmail.com 

Bliv medlemmedlemmedlemmedlem af  

Dansk-Jødisk Venskab  
– og støt Israel! 

 

Hjertelig tak for den gode respons på 

opfordringen til medlemskab, som vi har bragt i 

flere af vore blade i 2015. 

Men der er fortsat brug for Men der er fortsat brug for Men der er fortsat brug for Men der er fortsat brug for 
flere medlemmer! flere medlemmer! flere medlemmer! flere medlemmer!     

Dansk-Jødisk Venskab er en nonprofit forening, 

så dit medlemsbidrag går ubeskåret til støtte for 

Israel.  

Du kan blive medlem ved blot at indbetale  

kr. 100. Mrk indbetalingen ”medlemskab”. 
 

Shalom-hilsen 

Eva Ravn Møenbak,  

formand for Dansk-Jødisk Venskab 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

November 2015: 
Dora Bjørneboe 600, Kirsten J. Hansen 100, A.Millardet 
100, Chris Millardet 450, Helle Rønhede 100, Emma og 
Ivar Pedersen 200, Lisa Lauridsen 100, Erik Daniel Nielsen 
100, Inge Marie Kristensen 100, Anonym 200, Edith 
Aggeboe 100, Lissi Ankjær Nielsen 500, Ole Jensen 500,  
Kirsten Jønsson 100, Mads Koch Federspiel 100, Ninna 
Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Filip Ibsen 500 (bogsalg) Lis & Johan 
Due 500, Tage Barrit Nielsen 150, Brian Kallehauge 500, 
Jens Erik & Else Pedersen 400, Peter Kusk Thomsen 200, 
Annemarie Nicolajsen 100, Christa Ross 100, Ove Stage 
200, Else & Bent Lyngbye 300, Birta Hansen 500, Anette 
Pugh 500, Niels Kristian Nygaard 100, Gerda Hedeby 500, 
Anne Maria Zachariassen 100, Jette Rieck 100, Kristina & 
Jan Poulsen 500, Anonym 7710, Eskil Holm 200, Svend 
Viggo Højegaard 200, Martha Hansen 1000, L.C. Hansen 
1000, Søren Bøgel Pedersen 450,  S.&S.Fischermann 150, 
Jette & Claus Bøgh Larsen 200, Oluf Borremark 100, Inger 
Ravndrup Thomsen 100,  Henrik Howardsen 200, Ingrid 
Bach Peterssen 200, Lis Pedersen 200, Hannah Juul Larsen 
1000, Doris Ingrid H. Larsen 1000, Henriette Juul Larsen 
1000, Anita & John S. Vinkel 1500, Lillian & Frede Jensen 
200, Martin Ruben Dam 400, Anita Nørgaard 100, Levi 
Andreas Hansen 300, Alice & Helge Aaberg 200, Hanne 
Jensen 150, Else Hansen 200, Inga Hansen 200, Lilly 
Jensen 300, Elisabeth Stein 1100, Jørgen Vagn Petersen 
2000, Anne Dorthe Birk Møller 900, Solveig Rasmussen 
100, Inger Jørgensen 100, Brigitte Torp 100, Else M. Haahr 
Rasmussen 100, William Marcher 500, Anonym 3600, 
Niels E. Flensted-Jensen 200, Ruth Christensen 200, Niels 
Egon Knudsen 2000, Kristent Fællesskab Rødovre 1000, 
Kirsten Graversen 200, Jytte Hansen 100, Ruben Dalby 
Sørensen 100, Ivan Pedersen 600, Rita Ersbøll 200, Anna 
Wendelboe 4000, Exodus MC 500, Anonym 2100, Aase 
Helene Nielsen 600, Elsebeth & Børge Boesen 1200, 
Agner Christensen 200, Carlo Jensen 400, Kirsten & Poul 
Hegelund 1200, Immanuel Kasse 2000, Dora Andersen 100 
  
  
Fattige og nødstedte jøder : Jens Toft-Sørensen 200, Henny 
& Bent Larsen 500, Kirsten Genach 600 AKI, Mrk. Ekko 
100, Gudrun Larsen 100 Orr Shalom. Guttermann 100 Orr 
Shalom, Evangelieforsamlingen 1000, Dunja Vilja Novak 
500 AKI, Anni Bak Frank 450 
 
 
Lone Soldier: Mads Koch Federspiel 100, Gudrun Larsen 
100, A. Engene 500 
 
 
Ukraine: Kirsten J. Hansen 900, Birgit S. Jensen 500, 
Torben  Gørgens 600, Emma & Ivar Pedersen 100, Lisa 
Lauridsen 100, Erik Daniel Nielsen 100, Inge Marie 
Krisensen 200, Bodil Nielsen 500, Edith Aggeboe 200, 
Lena Lumholtz 500, Søren C. Christensen 400, Anne-
Grethe Pedersen 200, Tage Barrit Nielsen 1000, Carl 
Sukkot 300, Ruth Hauge 2000, Ove P. Edill 1000, Niels 
Kristian Nygaard 400, Gerda Hedeby 500, Anne Maria 

Zachariassen 190, Gudrun Larsen 100, Lillian Lindholm 
Jensen 1000, Inger Jørgensen 200, Brigitte Torp 100, Lilly 
Nielsen 100, Else M. Haahr Rasmussen 100, Irene Bjerg 
500, Niels Egon Knudsen 500, Kirsten Graversen 800 
 

December 2015: 
Anette & Chris Millardet 650, Preben & Bente Müller 600, 
H. P.Lodahl 1000, Karen E. Jarkler 600, Leif Roslind 600, 
Anonym 3000, Grethe & Erik Sørensen 300, Anette 
Clausen 100, Milla Jensen 200, Birgit S. Jensen 600, 
Anonym 150, Ulla Laursen 100, Freddy Juul Nielsen 100, 
Bjørn Andersen 150, Anne Maria Zachariassen 100, Ove P. 
Edill 1000, Inger S. Munksgaard 100, Kirsten Jønsson 100, 
Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Inger & Kim 
Thinggaard 135, Brian Kallehauge 500, Jens Toft-Sørensen 
100, Christa Ross 100, Anne-Grethe Pedersen 100, Ove 
Stage 200, Eva Johanne Nielsen 200, Lissi Ankjær Nielsen 
500, Anette Pugh 500, Karen Larsen 100, Ernst H. Jensen 
100, Kristina & Jan Würtz Poulsen 500, Elsebeth H. 
Pedersen 100, Eva Aspir 100, Inger Ketty Jørgensen 300, 
Martha Hansen 1000, Lilian Constance  Bakae 2000, Anita 
Nørgaard 100, Esther & Christian Schmidt 300, Hans 
Thomsen Midtgaard 2000, Ole Hamman 1000, Alice & 
Helge Aaberg 7000, Aage Woller 450, Exodus 500, Helge 
Pahus 100, Ruth Stampe Jensen 100, Dagmar Larsen 100, 
Erna Møberg Hansen 1100, Henning Møller Christensen 
250, Vibeke Luca Rasmussen 300, Pekka Johannes Puukka 
600, Keld Åge Yttesen 1000, Evan Kurt Flistad 1000, 
Søren Bøgel Pedersen 150, Bjarne L. Sørensen 2000, Karl 
& Birta Hansen 300, Unni Bergljot Neerskov 1000, 
Rigmor Gundfelt 1500, Levi Andreas Hansen 300, Tage 
Barrit Nielsen 150, Jens Erik & Else Pedersen 200, 
Anonym 100, Karl Aage Hagsteen 100, Jørgen Anker 
Hansen 100, René G. Jamrath 100, Henning Evald Lütje 
300, Filip Ibsen 500, Henny Ibsen 500, Tommy & Kirsten 
Vestesen 200, Inger Ravndrup Thomsen 100, Ole Jensen 
100, Ketty Rasmussen 600, Niels E. Flensted-Jensen 100, 
Anonym 6001, Finn Julsgaard Mumm 100, Michael 
Wadsholdt 100, G. Lund-Jensen 1000,  Lore-Lisa 
Lauterlein 500, Eli Nielsen 1000, Dora Andersen 100 
  
  
Fattige og nødstedte jøder: 
Jens Toft-Sørensen 200, Gudrun Larsen 100 Orr Shalom, 
Kirsten Genach 600 AKI, Guttermann 100 Orr Shalom, 
Hans Thomsen Midtgaard 5000, Vibeke Søllner 250, Levi 
Randrup 500 Orr Shalom, Israelkredsen Salem fr.værk 
1500, Evangelieforsamlingen 1000, Knud Egon Wraa 100,  
 
Lone Soldier: 
Mads Koch Federspiel 100, Gudrun Larsen 100 
 
 
Ukraine:  
Finn Jensen 50, Ulla Laursen 1000, Anne Maria 
Zachariassen 300, G & H Marsbæll 300, Lilian Constance 
Bakae 1154, Bente Hammer 1000, Anette Lund Kolthoff 
500 
 
 
 
 
Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 
fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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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 

 

Velkommen  
med på turene 

 

For yderligere oplysninger 

og tilmelding henvises til 

vor hjemmeside: 

www.djvenskab.dk 
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