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 I Poul Gerharts salme ”Befal du dine veje” står der i begyndelsen af strofe 
4: ”Vej har du alle steder” om Guds styrke og vilje til at kommer sine 
skabninger til hjælp. Der kan være vanskelige situationer, hvor vi tænker, 
at der ingen udgang er eller hjælp at få, men her lyder ordet om, at der er 
én Herre, der har vej alle steder og kan bane en vej igennem enhver 
situation, hvor vanskelig og mørk, den end måtte være. 
 
Vi vil i Dansk-Jødisk Venskab gerne være et redskab for Guds hjælp og 
dermed vise kristen næstekærlighed i praksis. I 2015 er mange af de mest 
udsatte og sårbare i det israelske samfund blevet hjulpet igennem DJV. 
Året 2015 blev således året, hvor vi på signifikant måde har kunnet udvide 
DJV’s hjælp og støtte til Israel. Det har vi kunnet gøre sammen jer, kære 
venner af Israel, der så trofast støtter op om DJV’s hjælpearbejde i Israel. 
Der skal derfor indledningsvist lyde en stor og hjertelig tak til alle jer, der 
yder en værdifuld indsats både ved donationer og bøn for arbejdet.  
 
Igennem 14 år har vi haft månedlige tværkirkelige bedemøder for Israel 
og det jødiske folk, som afholdes i Københavns Frikirke. Vi er os helt 
bevidste, at det fundament, der her etableres, er altafgørende for, at 
tjenesten kan lykkes til Guds ære og til velsignelse for Israel. Så stor tak til 
alle forbederne for jeres udholdende og vedvarende bøn. At der er brug for 
bøn, blev vi smerteligt mindet om, da Dan Uzon blev dræbt ved et 
terrorangreb, medens han stod vagt ved synagogen i København, et 
terrorangreb der også ramte Krudttønden i februar 2015. Og Israel lever 
konstant under truslen om terror. 
 
Jeg vil nu gå over til at nævne nogle af DJV’s hjælpeprojekter i 2015. ”DJV 
er en nøglepartner for Ahavat Kol Israel (AKI) (Kærlighed til hele Israel) 
uden hvilken AKI’s aktiviteter ville være mærkbart begrænsede”, sådan 
udtrykker lederen af AKI, Joram, sig i forbindelse med et af Dan Herrons 
besøg i organisationen, der bringer hjælp til Jerusalems mange fattige og 
børnerige familier. I forbindelse med påskefejringen fik 500 familier hjælp 
til både daglig- og festvarer. Derudover bliver donationer fra DJV brugt til 
at anskaffe medicin, kørestole og vugger. Det sidstnævnte hjælperedskab, 
vuggerne, er en kærkommen gave til de mange ortodokse, børnerige familier 
i Jerusalem. 
 
DJV’s repræsentant i Israel, Dan Herron, har igennem 2015 været 
tilknyttet den stab af medarbejdere i Orr Shalom, som yder hjælp og støtte 
til tusindvis af børn og unge i Israel, som har været udsat for omsorgssvigt 
og misbrug. Det israelske samfund er præget af mange konflikter pga. af 
både ydre og indre pres, og i nogle tilfælde er det børnene, det går ud over. 
DJV er i stand til at støtte 10 familiegruppehjem med i gennemsnit 10 børn 
i hver. Vi støtter med faste månedlige bidrag. Dan Herron fungerer 
derudover som engelsklærer og tutor for børnene i tre af disse hjem. Jeg vil 
gerne gentage den meget fine omtale, som Dan får i en rapport fra Orr 
Shalom: ” ”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 mentor for børnene og 

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

fremtiden. TAK DAN! 
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Vi har i 2015 kunnet udvide hjælpen til de børn, der 

lider af alvorlige traumer, idet vi har været med til at 

starte et nyt familiegruppehjem Eshkol Paz i 

Ashkelon, som nu er fuldt etableret. Mange af Orr 

Shaloms børn har nydt godt af det fine baby-og 

børnestrik, som med Linda Møller som koordinator er 

blevet bragt til Israel. En stor tak til alle 

strikkedamerne, der producerer Hjertestrik. 

 

En helt ny arbejdsgren i 2015 for DJV er hjælpen til 

Lone Soldier (Enlig soldat), et socialt 

hjælpearbejde, som kan sammenlignes med 

Soldaterhjem, som vi kender dem i Danmark. Dan 

Herron har en fin kontakt til Lone Soldier centeret i 

Jerusalem. I Dans oplysende artikler om dette 

arbejde, har man kunnet læse i vores blad ”Nyt fra 

Dansk-Jødisk Venskab”, at organisationen har som 

mål at være familie for unge jøder fra udlandet, der 

har valgt at aftjene deres værnepligt i Israel, og 

israelske unge fra vanskelige kår, sådan som vi 

kender dem fra Orr Shalom. Lone Soldier tilbyder 

disse unge et stærkt familienetværk, der kan træde 

til, når der er behov for det. Lone Soldiers aktiviteter 

spænder fra sociale arrangementer for de unge til 

flyttehjælp og vejledning om hvilke krav og 

rettigheder, der er i det israelske samfund.  

 

 

2015 blev året hvor DJV igen kunne donere gaver til 

Jewish Agencys arbejde med immigration og 

integration fra konfliktområder i verden. Jewish 

Agency er den israelske organisation, der koordinerer 

immigration til Israel. Denne immigration – aliyah - 

er påvirket af stigende utryghed for jøder i fx 

Frankrig og Ukraine, to lande, som tusindvis af jøder 

ønsker at forlade, fordi de ikke føler sig i sikkerhed, 

men bliver ramt af terror og antisemitisme. Hvor 

betydningsfuldt samarbejdet er mellem Jewish 

Agency og kristne fik vi et indblik i i forbindelse med 

DJV’s Israel-stævne, hvor vi havde indbudt lederen 

Danielle Mor som gæstetaler. Danielle fortalte 

levende om Jewish Agencys arbejde med aliyah og 

forbandt det jødisk-kristne samarbejde med ordene 

fra profeten Esajas 49,22: ”Dette siger Gud Herren: 

Nu løfter jeg min hånd for folkene, jeg rejser mit 

banner for folkeslagene; de skal bringe dine sønner i 

favnen og bære dine døtre på skulderen”. På grund af 

de store behov besluttede DJV’s bestyrelse, at årets 

Chanuka-indsamlig skulle gå til hjælp til 

ukrainske jøders hjemrejse til Israel. Stor tak til alle 

som har bidraget hertil og til Marvel Gulbrandsen, 

som har stået for forsendelsen. 

 

 

Et nyt tiltag i 2015 har også været DJV’s 

ungdomsture med Dan Herron som kyndig 

rejseleder ud i Israels vidunderlige natur. Nogle af 

DJV-volontørerne har også haft mulighed for at 

deltage på disse spændende ture, hvor store 

oplevelser og godt og trygt fælleskab går hånd i hånd. 

 

Vi er glade for, at vi i 2015 kunne sende 9 DJV-

volontører til Israel. Det drejer sig om følgende:  

Elin Sørensen, Else Aaby, William Brown, Solvejg 

Brown, Camilla Høgh Madsen, Camilla Bianca Berg, 

Laura Graasvoll, Abenno Meindert, Sara Husum. De 

har haft deres arbejdsplads enten i Jerusalem eller 

Netanya, og begge steder er deres arbejde blandt 

handicappede og andre udsatte grupper i det 

israelske samfund blevet meget værdsat. 

 

 

Ovenstående korte glimt fra året 2015, som jeg her 

har valgt at bringe her, har man mere udførligt 

kunnet læse om i vores blad Nyt fra Dansk-Jødisk 

Venskab, som har Greta Axelsen som kompetent 

redaktør. Vi er glade for, at vi fortsat kan udsende 

bladet, som også ligger på DJV’s hjemmeside 

www.djvenskab.dk. Mange oplysende artikler er 

blevet bragt, herunder Edith Theis-Nielsens serie om 

de danske jøders historie; det blev i alt til 7 

spændende afsnit. 

 

 

Også i 2015 kom vi op på de krævede 300 

medlemmer. Rigtig mange modtager vores blad og 

støtter arbejdet, men ikke alle er medlemmer. Jeg vil 

derfor gerne slutte min årsberetning med at opfordre 

alle vores 1700 bladmodtagere til at blive 

medlemmer af Dansk-Jødisk Venskab. I skal være 

hjerteligt velkomne! 
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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. 
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!     

    
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 



Overskrift 
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Pesachuddeling 

hos AKI 
Dan Herron, DJV’s repræsentant i 

Israel, beretter: 

 

Forud for Pesach var der to ting, 

jeg skulle nå i Jerusalem:  

 

1) Rydde køleskabet for 

gærholdigt brød for at smide det 

på bålet (som er den jødiske 

tradition for at efterleve budet i 2. 

Mosebog 12:15)  

 

2) Rapportere om årtes Pesach 

uddeling hos Dansk-Jødisk 

Venskabs samarbejdspartner 

Ahavat Kol Israel (AKI).  

 

DJVs midler til AKI hjælper til 

med at skaffe dagligvare og 

madkuponer både til festaftnen i 

løbet af Påskeugen og selve 

Påskefesten. Folk ringer ind til 

AKI for at skrive sig op forud for 

højtiden og kommer så for at 

afhente dagligvarer og mad-

kuponer i ugen op til Påskeaftnen. 

Nogle kommer uden at have meldt 

sig og må desværre vente til 

dagens uddeling er omme for at 

se, om der er nok til, at de også 

kan få. 

  

Det at DJV arbejder med en jødisk 

partner gør, at der udover direkte 

hjælp til trængende familier også 

kommer gang i lokalsamfundet. 

For ligesom DJV er AKI en 

organisation, der bygger på en høj 

grad af frivillighed, holdt sammen 

af Yoram Baruchian, AKIs daglige 

leder. Tre af hans sønner er også 

tilstede for at hjælpe 

til. Sønnen Israel, som 

vi har bragt et 

interview med 

tidligere, er hjemme 

fra sit uddannelses-

program i hæren, hvor 

han modtager 

undervisning i IT. 

Yorams yngste søn på 

ca. 12 år er også til 

stede og får detaljeret 

instruktioner af sin 

far, som holder ham i 

gang med oplæring og 

forskellige gøremål. 

Udover at se nogle af 

de ca. 1.300 familier, der får hjælp 

af AKI i denne uge, så er det også 

en god lejlighed for mig til at møde 

andre frivillige i organisationen. 

Men pludselig er der stor aktivitet 

med alle i sving. En grønthandler 

fra Jerusalems store 

bazar/marked, Mahane Yehuda, er 

kørt ind på parkeringspladsen 

med et lad kartofler og gulerødder. 

Grønt-sagerne bliver hurtig læsset 

af, og de  frivillige begynder 

derefter at dele den store mængde 

grønt om i mindre portioner til 

uddeling. 

 

Yoram ville gerne hjælpe endnu 

flere og er ærgerlig over, at han 

måtte aflyse en fundraising tur til 

USA, fordi hans mor lå for døden, 

og desværre endte med at gå bort. 

I år føler han ikke, at han får 

hjulpet nok af alle de mennesker, 

der ringer ind til ham. Men han er 

stadig meget glad og taknemmelig 

for det bidrag DJV fortsat yder og 

understreger, hvor vigtigt det er.  
(fotos: Dan Herron) 

 

 

 



I april måned kunne DJV byde 

velkommen til en hyggelig og 

intens uge i Israel. Det var en stor 

fornøjelse at rejse rundt med 

deltagerne, der havde en super 

indstilling og mod på at komme ud 

at opleve.  

Hvad oplevede vi? 
Nogle af vores mål var bl.a. at 

opleve Israel historisk, kulturelt 

og naturmæssigt. Vi lagde ud med 

at udforske fortiden i Jerusalem. 

Det skete ved besøg i de 

arkæologiske tunneler ved 

Vestmuren, hvor man kommer 

helt ned til fundamentet for de 

mure, der holder tempelpladsen 

sammen, og hvor man kan mærke 

vingesuset fra antikken mange 

meter nedenunder nuværende 

gadeplan. Derefter besøgte vi 

tempelinstitutet i det jødiske 

kvarter og nød falafler og 

schwarma. Et par dage senere var 

vi på besøg i Tel Aviv, hvor vores 

historiske udforskning rykkede op 

til moderne tid, og vi besøgte 

Palmach Museet og Beit 

Dizengoff, hvor Ben Gurion 

udråbte staten Israel i 1948. 

Palmach var organisationen af 

bondesoldater, der levede og 

trænede på kibutzer og var 

præinkarnationen af den jødiske 

hær før 1948. Vi fulgte en virtuel 

gruppe af unge jøder i deres 

kamptræning og livsbegivenheder 

før og under Uafhænighedskrigen.  

I Beit Dizengoff fik vi levende 

fortalt om de overvejelser, der 

ledte til den historiske beslutning 

om statens oprettelse i 1948. Alt 

inventar står 

præcist som 

det gjorde 

dengang og 

med en 

levende 

fortæller er 

det en af de 

bedste 

tidsmaskiner i 

Israel. Tel 

Aviv bød også 

på turens 

absolut bedste 

is og en 

hyggelig 

aftensmad på 

en strandrestaurant i Tel Avivs 

sydlige del, Yaffo. 

 

Vi fik også lov at opleve noget af 

Israels naturlige skønhed i 

naturparker, huler, og 

ørkenslugter, lige fra de varme 

røde klipper ved det Døde Hav til 

de grønne og frodige område 

omkring Baniasvandfaldet for 

foden af Hermon bjerget i nord. Vi 

kom også højt op med gondol 

til Masada og borgvandring 

på Nimrodslottet i Golan og 

en smuttur op ad Tabor 

bjerget, hvor Jesu 

transfiguration angiveligt 

fandt sted. 

 

Endelig var der også 

mulighed for et gensyn, 

eftersom nogle af 

turdeltagerne var tidligere 

volontører. På vej til Tabor, 

kunne vi kigge inden om Kibbutz 

Ein Dor, en af vores turdeltagere, 

Elisabeth, havde været volontør 

der. Det var en fin oplevelse at se, 

hvordan kibbutzen trivedes i dag 

og en god introduktion til en ny 

del af Israel, som vi ellers ikke 

ville have været gjort 

opmærksomme på. I Jerusalem fik 

Lene en af de varmeste 

velkomster, jeg længe har set, af 

hendes tidligere daglige leder 

Naomi, som havde været så glad 

for Lenes indstilling og humør. 

Endelig havde Ingrid, også en 

tidligere volontør, et gensyn og 

genhør med det hebraiske sprog, 

og det var sjovt og imponerende at 

høre, hvor hurtigt tingene kom 

igen for hende. 

 

Turen startede og sluttede festligt 

med Kurt og Elisabeths fyrreårs 

bryllupsdag, og sidst på ugen 

kunne vi fejre hhv. Lenes og Kurts 

fødselsdag. Kurt stod for at lave 

bøffer og var i øvrigt en 

fremragende grillmester. 

 

Det var en fornøjelse at guide en 

flok positive og udholdende 

deltagere rundt i landet, og vi er 

meget taknemmelige for at I med 

højt humør var forsøgskaniner for 

den første 40+ tur til Israel. Vi 

håber, at I får mange gode gensyn 

med Israel i fremtiden. 
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Gensyn med Israel Gensyn med Israel Gensyn med Israel Gensyn med Israel –––– DJVs forårstur for +40 DJVs forårstur for +40 DJVs forårstur for +40 DJVs forårstur for +40    

Elisabeth,  Kurt, Ingrid, Lene og Dan 
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Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel, sætter fokus 

på aktiviteterne i Orr Shaloms hjælp til udsatte og 

svage børn i Israel. Orr Shalom er en af DJV’s 

samarbejdspartnere, og Dan fungerer aktivt i arbejdet 

med børnene, idet han underviser dem i engelsk. 

 

Året skrider frem og selvom den jødiske påske falder 
sent i år, så er Israel ikke bagud på aktivitet. Særligt 
Orr Shalom har haft og har gang i mange tiltag. 
 

Operation Dagsværk  
for virksomheder i Israel 
I Israel er det ikke kun skoleelever der udfører 
Operation Dagsværk. Firmaer og voksne er også med. 
De går i aktion på det der hedder ”De gode gerningers 
dag”. Flere af Orr Shaloms familiehjem har fået en 
hjælpende hånd og børnene har fået ekstra 
opmærksomhed fra volontørhold  udsendt af 
virksomheder. Bidragene spænder vidt fra 
elinstallation og VVS til rengøring og ny indretning.  

 

Stylister på besøg hos Orr Shalom 
 
Den friske energi, som volontørerne bidrager med, er 
til glæde både for Orr Shaloms børn og volontørerne 
selv. Særligt når de ser hvor stor forskel en dags 
målrettet arbejde kan bidrage med. Andre firmaer, 
såsom computerchipproducent Intel afholdt sjove og 
underholdende aktiviteter og fester for børnene. Et 
stort hit for pigerne var et besøg fra en 
skønhedssalon, der lagde professionel makeup og tog 
billeder til personlige modelalbum. Det, pigerne 
særligt nød, var al opmærksomheden og følelsen af at 
blive gjort smuk. Også Danmarks egen Carlsberg har 
været på banen for første gang i Orr Shalom regi, dog 

uden alkohol, da de jo også producer ikke-alkoholiske 
drikkevarer. Deres bidrag bestod i at sende 8 
volontører til en dag i Ashkelon, hvor de hang ud og 
brugte kvalitetstid med børnene. 
 
 

Pesach lejr for Orr Shalom Børn  
og nye elever til DJVs engelsk-
undervisning 
I forbindelse med den jødiske Pesach, der faldt sent i 
april i år, har Orr Shalom en særlig lejr for de henved 
45 børn, som ikke har nogen biologiske relationer, der 
er i stand til at tage sig af dem. Denne lejr er en del af 
de fire årlige ”Safe Haven Camps”, der ordret betyder 
”Sikker Havn lejre”. Her er der rig opmærksomhed og 
et godt program for børnene.   

 
En af mine nye elever, Kezia, er en af de børn der har 
været af sted på lejren. Hun er en frisk pige, der har 
været i Orr Shalom sammenhæng i 3 måneder, som 
elsker at danse alt fra ballet til hiphop. Vi har haft 
god undervisning, selvom hun har svært ved at falde 
til i de nye rammer. Kezia er 14 år gammel og har 
mistet begge sine forældre – hendes mor begik 
selvmord og hendes far er for nyligt omkommet efter 
en overdosis. Hun har ikke passet ind i Orr Shaloms 
familiehjem, og derfor er hun blevet anbragt i det 
pigehjem, hvor jeg underviser. Pigehjemmene 
adskiller sig ved at have en anden bo- og 
fællesskabsstruktur, som minder mere om et 
kollegium med supervision og støtte end en egentlig 
familie med forældre, modellen som flertallet af Orr 
Shaloms børnehjem ellers er opbygget efter. 
 
Som altid er det dramatisk at høre børnenes 
baggrund, fordi jeg i første omgang lærer dem at  

Aktiviteter og Projekter i Orr Shalom 
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kende som elever og 

derefter bliver ført ajour 

med hvilke omvæltninger, 

der har været i deres liv. 

Denne baggrundsviden gør 

arbejdet mere betydnings-

fuldt. Derfor er jeg også 

glad for, at Orr Shalom 

udvider DJVs undervis-

ningsaktiviteter til endnu 

et pigehjem, hvor jeg skal 

undervise 3-4 nye piger, 

som jeg håber på at 

introducere i næste blad.  

 

Det er rigtigt positivt for 

DJV at være en del af de 

mange dynamiske tiltag og 

støtteprojekter, der finder 

sted i Orr Shalom regi. I 

sagens natur er Orr Shalom 

en organisation, der 

modtager for at give videre, 

men de er også gode til på 

proaktiv og kreativ vis selv 

at rejse midler. Således har 

Orr Shalom solgt 

gaveæsker med chokolade i 

hele Israel til Purim dette 

forår og organiserer en stor 

teateropsætning af Billy 

Elliot, der opføres for første 

gang i Israel, om en dreng 

der skal overkomme hårde 

odds for at udleve sine 

drømme. Noget vi i DJV 

håber må blive 

kendetegnende i den 

fremtidige historie for Orr 

Shaloms børn. 

 

 

 

 Orr Shalom – Dansk hjertestrik og ny 
positiv udvikling for plejefamilier 

Af Dan Herron 
 

I februar overrakte jeg strikketøj 

på vegne af en dedikeret 

strikkering, der har produceret 

babytøj til Orr Shalom børn. 

Hjertevarmen, fliden og evnerne 

der er blevet lagt i at lave dette 

strikketøj vakte stor glæde og 

overraskelse. Det originale, 

håndlavede tøj var vigtigt at tre 

årsager: 1) Man ønsker ikke at 

give spædbørnene aflagt tøj, 

fordi man vil vise dem ekstra 

omsorg - 2) Det søde strikketøj 

gør dem mere attraktive i deres 

fotoporteføljer, der bliver omdelt 

til potentielle plejefamilier. 3) 

Disse fotoporteføljer bliver gemt, 

så babyerne som ældre børn og 

fuldvoksne kan se og dele 

positive billeder fra deres 

barndom. Det er ganske særligt 

rørende at få lov til at 

overrække en sådan gave, som 

viser at uelskede børn modtager 

kærlig opmærksomhed og har 

været i tankerne hos danske 

kvinder. Mange tusinde tak!!! 

   
Den 23. februar vedtog det israelske Knesset en ny lov for plejebørn og 

pleje-familier. Loven har været undervejs i 2 ½ år, og er hjertebarnet for 

Yesh Atid partiets kørestolsbundne Karin Elharar, tidligere socialminister. 

Loven er vigtig fordi den afklarer skellet mellem biologiske og 

plejeforældres rettigheder i forhold til barnets tarv. Plejeforældre får nu 

juridisk status og større myndighed mht. rutinebeslutninger i barnets liv, 

f.eks. i forhold til helt jordnære ting, såsom frisørbesøg og skoleudflugter. 

Loven sigter også på målrettet at få flere fjernede børn i plejefamilier. 

Israel har pt. 10.000 børn der er blevet fjernet fra deres biologiske forældre 

af de sociale myndigheder, men modsat andre vestlige samfund er andelen 

der bliver placeret hos familier kun 25%, proportionalt omvendt i forhold til 

vestlige samfund hvor det er 75%. I Israel er hovedparten af børnene på en 

art institutionelle hjem. Loven er dedikeret til minde for Dafna Meir, en 

mor til 6 børn, hvoraf to var plejebørn. Dafna Meir blev dolket ihjel i sit 

hjem i Othniel d. 17. jan. 2016, angiveligt af en 16-årig palæstinenser. 

 

 

Denne artikel blev skrevet på baggrund af oplysninger fra Orr Shalom og 

artikler fra The Times of Israel og The Jerusalem Post. 

 

 

 

Debbie Faier med dansk 

hjertestrik 



Den historiske afrunding på Yeminitisk immigration: 
 

Den sidste gruppe med yeminitiske  
jødiske immigranter ankommer til Israel 

 
 Sharansky: “Helt fra Operation Magic Carpet (Operation flyvende tæppe) i 

1949 og frem til i dag, har The Jewish Agency (det Jødiske 
Diasporahagentur) hjulpet med at bringe yeminitiske jøder hjem til Israel. 
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JERUSALEM, ISRAEL – Den sidste gruppe af jødiske 
immigranter fra Israel ankom i aftes (søndag d. 20 marts, 2016) 
efter udførelsen af en kompleks og hemmelig operation 
koordineret af The Jewish Agency for Israel, hvilket derved er 
den historiske afslutning på Yeminitisk Aliyah. I løbet af de 

seneste år er omtrent 200 jøder hemmeligt blevet reddet ud af Yemen 

af Jewish Agency, inkl. adskillige dusin i de seneste måneder. Dette er 

sket i takt med, at angreb imod det jødiske samfund i Yemen er steget, 

og landet er sunket ned i borgerkrig. 

 
 
 

 

Formand for Jewish Agency, 
Natan Sharansky  udtalte: “Dette 
er et meget væsentligt øjeblik i 
Israels og Aliyahens historie. Helt 
fra Operation Magic Carpet 
(Operation flyvende tæppe) i 1949 
og frem til i dag, har Jewish 
Agency  hjulpet til med at bringe 
yeminitiske jøder hjem til Israel. I 
dag sætter vi punktum for denne 
historiske mission. Dette 
historiske kapitel i det jødiske 
yeminitiske samfunds 2.000 år 
lange bidrag til det jødiske folk 
har nået sin afslutning men vil 
leve videre i staten Israel.” 

Natan Sharansky 

19 personer er ankommet til Israel i de sidste dage, 

inkl. 14 fra byen Raydah og en familie fra Sanaa. 

Gruppen fra Raydah inkluderede lokaksamfundets 

rabbi, som medbragte en 500-600 år gammel 

torahrulle. Faren til ægtemanden fra Sanaa er Aharon 

Zindani, som blev myrdet i et antisemitisk angreb i 

2012. Jewish Agency sørgede for, at Zindanis jordiske 

rester blev bragt til Israel til genbegravelse. Endvidere 

koordinerede Jewish Agency også immigrationen for 

hans hustru og børn. 

 

Mere end 51.000 yeminitiske jøder har immigreret til 

Israel siden landets oprettelse I 1948. Majoriteten af 

denne befolkningsgruppe – næsten 50.000 personer – 

blev bragt til Israel i 1949 og 1950 i forbindelse med 

Operation flyvende tæppe. I dag bor der hundrede 

tusindvis af yeminitiske jøder i Israel, og mange af dem 

har en dyb indvirkning på det israelske samfund, inkl. 

sangerne Ofra Haza, Achinoam Nini (Noa), Gali Atari, 

og Shoshana Damari; den olympiske medaljevinder 

Shahar Tzuberi; tidligere Knesset Formand Yisrael 

Yeshayahu; og den kendte rabbi Amnon Yitzhak. 
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Angreb mod jøder i Yemen er steget 

skarpt siden 2008, da den jødiske 

underviser Moshe Ya’ish Nahari blev 

myrdet i Raydah. I 2012 blev Aharon 

Zindani myrdet i Sanaa, og en ung 

jødisk kvinde blev bortført, tvunget til 

at konvertere til Islam og tvangsgiftet 

med en muslimsk mand. I takt med at 

Yemen er sunket dybere ned i 

borgerkrig, og at den humanitære 

situation i landet er blevet forværret, 

har det jødiske samfund oplevet en 

stigende grad af fare. Som en følge af 

dette har Jewish Agency sat adskillige 

hemmelige operationer i værk for at få 

jøder bragt ud af Yemen og videre til 

Israel. På denne vis er ca. 200 individer 

blevet reddet ud i løbet af de sidste år. 

 

Ca. 50 yeminitiske jøder er stadig i 

Yemen, inkl. ca. 40 i Sanaa, hvor de bor 

i et lukket område ved siden af den 

amerikanske ambassede og nyder de 

yeminitiske myndigheders beskyttelse. 

Disse jøder har valgt at forblive i landet 

uden jødiske samfunds- eller 

foreningsstrukturer.  Jewish Agency vil 

fortsat assistere enhver jødisk person, 

der ønsker at gøre Israel til sit hjem.  
 
 
 
Foto: Den sidste gruppe af jødiske 

immigranter fra Yemen ankommer til 

Israel med en ældgammel Torahrulle i 

baggagen, 20. marts, 2016. Fotograf: 

Arielle Di-Porto for The Jewish Agency 

for Israel. 

Af Elisabeth Melin 
 

Alt ånder fred, da vi i 

middagsheden ankommer til 

Kibbutz Ein Dor ved foden af 

Mount Tabor. Den afslappede 

stemning skyldes måske 

shabatten, der nærmer sig. 

Forældre hygger med deres børn 

på vej til spisesalen, og en 

gruppe kommer ud fra 

kibbutzens lille synagoge. De 

mange blomster er med til at 

give indtryk af et sted, hvor man 

sætter skønhed og trivsel højt. 

Kun de tomme, udtjente 

voluntørboliger omgivet af højt 

ukrudt stikker ud, og det varer 

formentlig ikke længe, før de 

giver plads for noget nyt. Dette 

første gensyn med kibbutz Ein 

Dor efter 44 år, var for mig et af 

højdepunkterne på en fantastisk 

seniortur med DJV.  

 Vi var en lille gruppe af 

sted: Lene, Ingrid, min mand 

Kurt og jeg. På ankomstdagen, 

som faldt sammen med vores 

40-års bryllupsdag, blev vi 

hentet af Dan, vores 

omsorgsfulde og ambitiøse 

guide, som havde tilrettelagt 

en uge med et tæt program. 

Vi blev indkvarteret i 

Jerusalem i en stor, skøn 

lejlighed med en kæmpe 

tagterrasse, lige i nærheden 

af DJV's lejlighed. Allerede 

samme aften var vi til 

gudstjeneste i King of Kings. 

Det gjorde et stort indtryk at 

opleve kristne af mange  

nationaliteter samles i 

Jerusalem for at tilbede. De 

fleste gudstjenestedeltagere 

var begejstrede unge 

mennesker, og mange af 

sangene var på hebraisk. Vi 

følte, at der gik en lige linje 

helt tilbage til kristenhedens 

første år. 

 I ugens løb har vi fået 

et rigtig godt indtryk af 

Israels ældre og nyere 

historie, både gennem 

museumsbesøg, besøg i 

udgravninger og kalkstens-

huler, anvendt af mennesker til 

forskellige tider. Vi har besøgt 

kirker og borge, Nimrod og 

Masada, vandret i kløfter ved 

Dødehavet, beundret de 

smukkeste udsigter i ørkenen og 

i Gallilæa, samt badet i 

Middelhavet, Dødehavet og 

Genesareth sø. Allervigtigst er 

nok, at vi har fået en kærlighed 

til landet og langt bedre 

forståelse for Israels situation. 

 På hele turen har Dan 

været en uovertruffen guide, 

som har svaret på vores utallige 

spørgsmål. Han har ønsket at 

vise os så meget som muligt på 

den forholdsvise korte tid, alt ud 

fra nogle overordnede temaer. 

Desuden har han sørget for alt 

det praktiske, så vi bare kunne 

slappe af og nyde det hyggelige 

fællesskab på turen. Vi kan 

varmt anbefale andre at deltage 

i lignende ture i fremtiden.   (se 

side 5) 

 

 



Det er vigtigt at betone, at 

Dansk-Jødisk Venskabs arbejde i 

stor grad bygger på relationer, 

både fordi det hjælper til med at 

få arbejdet til at glide men især, 

fordi vi ønsker kontakten med det 

jødiske folk. Vi er meget glade for 

de ledere, vi får lov til at 

samarbejde med i forskellige 

institutioner og regi. Derfor vil vi 

gerne bringe et afskedsinterview 

i anledning af, at Aviel Dagan, 

lederen af Maon Nachim og en 

meget værdsat samarbejds-

partner, går på pension. Flere af 

vores DJV-volontører har haft 

fornøjelsen at arbejde på 

handicaphjemmet Maon Nachim i 

Netanya. 

 Venlighed og autoritet går 

ikke altid hånd i hånd, da den 

ene ofte kan modvirke den anden. 

Men der er ledere, der formår at 

favne begge karaktertræk. Det er 

kernen i manden, der sidder over 

for mig, Aviel Dagan, hvis 

efternavn faktisk betyder kerne, 

som i kernen på et aks. Han 

gjorde først tjeneste som soldat og 

sidenhen som leder i en social 

institution. Men han formår at 

kombinere social omsorg og 

autoritet på bedste vis. Dette 

indtryk har han udbygget helt fra 

dag ét i vores bekendtskab. Jeg 

har aldrig været i tvivl om, at 

vores volontører havde en lydhør 

leder med en åben dør, som de 

kunne henvende sig til. Samtidig 

kærede hans sig tydeligt om 

deres personlige velbefindende og 

sikre færden i Israel.  

 Men hvad er mandens 

historie? Forhistorier er ofte 

noget af det mest spændende at 

høre. Hvordan endte Dagan her i 

Netanya? Hans første stop var at 

blive født i et blandet jødisk-

arabisk kvarter i Yaffo i 1953. 

Han er en af de israelere, der 

betoner potentialet for 

sameksistens, fordi han har selv 

levet den, og det er også en værdi, 

der udleves på Maon Nachim, 

hvor både jødiske, kristne og 

muslimske borgere bliver taget 

ind. Men det er også en 

sameksistens, der skal plejes 

grundet de spændinger, der er 

befolkningsgrupperne imellem, og 

det er her Dagans autoritet bliver 

synlig, og han tolerer ingen 

undergravende retorik fra den 

ene eller anden part hos sine 

beboere. Det er med til at sætte 

klare rammer og gøre hverdagen 

lettere for alle.  

 Men tilbage til Dagans 

personlige historie. Hans 

forældre var tysktalende 

rumænere, der grundet briternes 

hvidbog søgte at komme ”illegalt” 

ind i det britisk kontrollerede 

Palæstina mandat. Og i et ganske 

fantastisk eksempel på jødisk 

romantik og ukuelighed mødtes 

de og forelskede sig i en 

interneringslejr på Cypern. De 

nåede dog endelig frem til Israel, 

hvor de etablerede sig og senere 

blev udsendt som diplomater til 

Rusland under den kolde krig, 

hvor den unge Dagan tilbragte 3 

år i Moskva. Ikke mange år 

derefter befandt Dagan sig i en 

eliteenhed i de hårde kampe mod 

Syrien og Ægypten i Yom Kippur 

krigen i oktober 1973. Han er 

beskeden og fåmælt omkring sin 

tid i militæret, men hans få ord 

og det faktum at han forlod 

hæren med rang af oberst 

fortæller sin egen historie. Han 

kunne være blevet på dette 

karrierespor men valgte at sadle 

om og fortsætte i en anden 

tjeneste i det Social- og 

Velfærdsministerium som han i 

dag går på pension fra. 

Femogtyve år er det blevet til i 

alt, hvoraf 15 fandt sted på Maon 

Nachim.  

 Her er det væsentligt at 

nævne Dagans ledelses- og 

menneskesyn. Hvis vi starter 

med menneskesynet, så er det 

bemærkelsesværdige den værdi 

og potentiale, Dagan tillægger 

sine patienter. Han ser dem ikke 

som handicappede, men prøver 

snarere at se forbi deres 

handicap. Han fortæller om, 

hvordan han tog sine nu voksne 

børn med på arbejde og 

observerede at de ikke så 

spastikere som handicappede 

men som sjove og hyggelige 

mennesker, de gerne vil være 

sammen med. Det er også den 

ånd, som er i Dagans indstilling 

til arbejdet. Også som leder er 

han beskeden, hvor han påstår 

blot at være en handyman, der 

får tingene til at glide. Han tror 

ikke på ledelse ved at udstede 

ordrer. Karakter og integritet er 

det, der får folk til at handle og 

ting til at ske. Derfor har han 

heller aldrig været den store 

bureaukratiske karriererytter 

inde i ministeriet men i stedet 

foretrukket at være ude på en 

institution, hvor han har kunnet 

se den direkte indvirkning af sit 

arbejde og tiltag.  

 Dagan går et aktivt otium i 

møde. Han er et af de mennesker, 

der på en gang både er en del af 

landets fortid og fremtid. Det 

første store projekt for Dagan 

bliver at færdiggøre sin PhD i 

kommunikation. Han kommer 

også til at nyde sin familie, hvor 

hans tre børn gør aktivt tjeneste i 

det israelske forsvar, alle i vigtige 

roller indenfor hhv. 

samaritkorpset, artilleri og en 

eliteenhed. Vi kommer til at 

savne Dagan i DJV og vil sige et 

stort tak fra volontører og fra 

foreningens side, hvor vi ser frem 

til fortsat samarbejde med Maon 

Nachims nye leder og Social og 

Velfærdsministeriet. 
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Afskedshilsen til Aviel Dagan  
Maon Nachims afgående leder 

Af Dan Herron  



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  
  

Marts 2016: 
Dora Andersen 100, Bodil Nielsen 500, Lynge 
Jensen 2100, Iver Pedersen 200, Ove P. Edill 200, 
Tove Høst 100, Egon Falk Lauritsen 250, Ketty 
Rasmussen 600, Anne Maria Zachariassen 200, 
Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten 
Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, Lis & 
Johan Due 500, Tage Barrit 150, Brian Kallehauge 
500, Anonym 100, Lene & Peter Kusk Thomsen 
200, Jens Erik & Else Pedersen 200, Eskild Holm 
100, Christa Ross 100, Eva & Ove Stage 200, 
Anette Pugh 500, Grethe Kathrine Knudsen 1500, 
A. Millardet 200, Niels Kristiansen 300, Mrk. Ekko 
100,Levi Andreas Hansen 300, Anita Nørgaard 
100, Inger Ravnsdrup Thomsen 100, Irene Bjerre 
1000, Dora Bjørneboe 1000, Lis Bech 200, Annie 
Matthes 100, Lise Lotte Skovlykke 100, Aage 
Woller 500, Niels E. Flensted-Jensen 100 Mrk. 
KBR 200, Hanne Jensen 200, Knud Erik Larsen 
3322, Martha Hansen 1000, Citykirken Århus 
1475, B. Christiansen 300, Hans & Dorethe Grove 
200, Alice Hamann 1000, Peter Pedersen 200, Ellen 
& Henning Tetzlaff 1850, Elise Margrethe Larsen 
100, Henning Evald Lütje 300, Alice & Ole 
Hamann 200, Søren Bøgel Pedersen 150 
  
Fattige og nødstedte jøder :  
Mads Koch Federspiel 100 Lone Soldier, Tove & 
Arne Tranberg 400 Ukraine, Jens Toft-Sørensen 
200, Gudrun Larsen 100 Orr Shalom og 100 Lone 
Soldier, Guttermann 100 Orr Shalom, Kirsten 
Genach 700 AKI, Henny & Bent Larsen 500, Anni 
Bak Frank 400, Guttermann 100 Orr Shalom, 
Evangelieforsamlingen 1000, Martha Gregersen 
1500 Orr Shalom, Dunja Vilja Novak 1000 AKI, 
 
 

April 2016: 
Grethe & Erik Sørensen 300, Elding 6000, Gerda 
Hedeby 750, Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 
500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Torben Gørgens 300, Margit 
Vielsted 100, A.V. Moos 3000, Anna Grete & Svend 
Høj 500, Anonym 100, Knud Møller-Christensen 
100, Brian Kallehauge 500, Peter & Lene Kusk 
Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 200, Tage 
Barrit 150, Eva & Ove Stage 200, Anette Pugh 500, 
Erik Fanøe 100, Ruth Kristensen 200 Bladet, 
Tommy & Kirsten Vestesen 200, Lis & Johan Due 
500, G &  H. Marsbøll 200, Michael Bramming 200, 
Max Reinhardt S. Petersen 200, Ditte & Ivar 
Markussen 500, Ketty Rasmussen 200, Benny 
Dencker 300, Rino & Else Lange 300, Thomas 
Eiberg 10, Henny & Bent Larsen 300 Bladet, Svend 
Erik Tøstesen 200, Edvard Søgaard Nielsen 100, 
Annie Bak Frank 100, Herdis Pedersen 300, Anita 

& Jan Skovgaard Nielsen 308, Brigitte Torp 200 
Bladet, Inger Jørgensen 250, Irene Bjerre 1000, 
Jørgen Vagn Pedersen 2000, Anna Elise Jørgensen 
300, Henning Dalby Sørensen 100 Bladet, Esther 
Sørensen 200 Bladet, Mrk. HAG 10.000, Inger 
Ravndrup Thomsen 100, Lis Pedersen 200, Anita 
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 300, Mrk. 
Ekko 100, Else M. Pedersen 200, Gurli Pedersen 
200, Jette Berg Poulsen 100, Ove P. Edill 500, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Solveig Irene S. 
Kloster 200, Kirsten Genach 100, Anita Steffensen 
100, Anonym 500, Dora Andersen 200, Ole Risager 
Jensen 100, Ole Jensen 300, Anonym 2000, Søren 
Bøgel Pedersen 150, Bodil Nielsen 500, Birgit 
Askholm 200 
  
Fattige og nødstedte jøder: 
Gudrun Larsen 200  Lone Soldier, Mads Koch 
Federspiel 100 Lone Soldier, Jens Toft-Sørensen 
200, Kaj Moslev 500, Guttermann 100 Orr Shalom, 
Annie Bak Frank 320, Evangelieforsamlingen 
1000, Margareth O’Neil 500, Agnes Poulsen 200 
Orr Shalom, Anne Maria Zachariassen 190, 
Kirsten Genach 600, Elisabeth & Carl Sukkot 
10.000, Martha Gregersen 1000 Orr Shalom, Bente 
Hammer 1000 Ukraine, Seniorgruppen i Vejle 
1200, 
 
 
Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 
fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Kære vennerKære venner 
 

Hjertelig tak for alle gavebidrag der er givet her i 

foråret til vort arbejde. 

Det er med stor taknemmelighed at disse bidrag 

bliver modtaget af vore samarbejdspartnere i Israel. 

Der er store behov hos vore modtagere.  

Igen stor tak til enhver som har betænkt vort arbejde 

med en gave. 

Venlig hilsen 
Filip Graversen, Kasserer 

Kære bladmodtagere. 
 
Som vi alle ved er portoen steget meget her i begyndelsen 
af året. Bladet er fortsat gratis, men det er ikke gratis at 
fremstille et blad og at sende det ud.  
Hvis I vil hjælpe os med portoudgifterne er vi meget 
taknemlige for det. Tak til alle jer, der har sendt gaver 
hertil. 
Brug evt. girokortet som er i bladet og mærk din gave 
”bladet”, eller indsend via din bank (se kontonummer i 
kolofonen på side 2). 

På forhånd tak for din hjælp. 
Med venlig hilsen 

Redaktionen 
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DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson     
Linda MøllerLinda MøllerLinda MøllerLinda Møller,,,,    
mailmailmailmail::::elkaerelkaerelkaerelkaer1111@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom, , , ,     

Sæt X i kalenderen 
Dansk-Jødisk Venskabs Israelstævne finder i år sted 
29. - 30. oktober 2016                                                
i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C 
 

Stævnets tema:  Landet Israel  
 

Program for stævnet bringes i kommende  
numre af bladet. 

Tværkirkelige bedemøder Tværkirkelige bedemøder   
for Israelfor Israel i 2016 i 2016  

”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122,6) 
Den Den 33. . onsdag i måneden onsdag i måneden   

klkl. . 1919..30 30 er der bedemøde for Israeler der bedemøde for Israel  
15/6, intet møde i juli, 17/815/6, intet møde i juli, 17/8  

Møderne, der ledes af Eva Ravn Møenbak, er åbne for alle 
interesserede. Til hvert møde er der  

informationer fra Israel  
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C 

Jerusalem og Nationerne 
 

Eva Ravn Møenbak, lektor og formand for 
Dansk-Jødisk Venskab,  
taler ved gudstjenesten i  

Birkebjergkirken 
d. 26.juni, kl. 10.30 

Tommerupvej 4, 4700 Næstved 
 

Alle er hjerteligt velkomne! 


