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I maj måned blev Israels Uafhængighedsdag 

fejret. Den israelske ambassadør i Danmark, 

Barukh Binah, kunne byde velkommen til 

rigtig mange gæster, som var indbudt og var 

med til at fejre, at den moderne stat Israel nu 

har eksisteret i 68 år. Det var Det jødiske 

Hus i Krystalgade i København, der lagde 

lokaler til festligholdelsen. De 

sikkerhedsmæssige foranstaltninger var 

massive med et stort politiopbud, der jo 

desværre er nødvendigt og symptomatisk for 

Israels situation i en verden, der ofte er den 

lille nation fjendtligt stemt 

Efter selve receptionen var alle gæster 

indbudt til koncert i synagogen, som jo ligger 

lige ved siden af det jødiske kulturhus. 

Musikeren Amir Gwirtzman fra Tel Aviv gav os en musikalsk oplevelse ud 

over det sædvanlige.  

 Amir Gwirtzman behersker adskillige instrumenter lige fra clarinet og 

saxofon til shofar og sækkepibe for blot at nævne nogle få, og han spillede på 

dem alle, og nogle gange samtidig! -  En sand virtuos med stor teknisk 

dygtighed og kreativitet og samtidig fuldstændig uprætentiøs, ganske som 

det land, han repræsenterede. 

  

Koncerten inspirerede mig til følgende to refleksioner: 
For det første blev Amir Gwirtzmans musik for mig et billede på det Israel, vi 

var samlet om at fejre: Det kreative, sprudlende og innovative land, der 

formår at samle mange mennesker fra forskellig kulturel baggrund til ét folk 

i landet -  og få dem til at spille sammen, så forskellige som de end måtte 

være.  Eller i hvert fald ikke viger tilbage fra med utrættelighed at arbejde 

for denne enhed. For hvad har jøder fra Etiopien og jøder fra det tidligere 

Sovjet som udgangspunkt lige til fælles? – Det har altid været udfordringen, 

og den er ikke blevet mindre med årene: at skabe ét folk ud af alle disse 

enkeltindivider gennem en socialisering, som den zionistiske bevægelse altid 

har arbejdet for. Mens jeg lyttede til Amirs mangetonede musik, tænkte jeg 

på ordene hos profeten Ezekiel, der efter sit syn med de døde ben i dalen 

(kapt. 37) af Gud får at vide, at han skal foretage en billedhandling, der 

symboliserer genforeningen af Juda (Sydisrael) og Efraim (Nordisrael), og i 

den forbindelse lyder Guds ord til profeten: ”Jeg henter israelitterne hjem fra 

de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og 

bringer dem til deres land. Jeg gør dem til ét folk i landet, på Israels bjerge”. 

 For det andet gik mine tanker til en grundlæggende sandhed i 

jødedommen: det nationale er forbundet med det universelle. Israel lever ikke 

for sig selv, men er som Guds tjener sat i verden for som Guds redskab at 

arbejde for Guds riges etablering på denne jord. Israel lukker sig ikke om sig 

selv, men rækker ud til verden med velsignelse på mange måder, det blev 

Amir Gwirtzmans musik også en metafor for. For hvad spillede denne 

talentfulde kunstner? I hans program var det jødiske/nationale og det 

internationale/universelle tæt forbundet. Her kunne vi lytte til en traditionel 

beduinsk melodi kombineret med israelsk folklore, armensk musik 

kombineret med traditionel israelsk, afro-cubansk sat sammen med jødisk 

spiritualitet etc. etc. Denne kalejdoskopiske koncert og kunstnerens store 

veloplagthed blev i sandhed en bevægende oplevelse af, hvad Israel 

repræsenterer. Stor tak til den israelske ambassade i Danmark for denne 

inspirerende koncert. 
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DJVs Elever og 

Hjem i Orr Shalom 
Af Dan Herron 
 

 
En måde at måle betydningen af Dansk-Jødisk 

Venskabs bidrag til Orr Shalom er i den mængde 

materiale, vi modtager fra organisationen, når de 

sender os rapporter om, hvad donationerne fra vores 

mange trofaste gavegivere går til. Historierne om 

børnenes baggrund understreger på hjerteskærende 

og konkret vis, hvor vigtig vores støtte er. DJVs 

støtte går til at finansiere vigtige plejeaktiviteter i 7 

familiehjem foruden et terapicenter i Mevaseret, 

intensiv pleje i pigehjemmet Beit Goldschmidt og Orr 

Shaloms dimitendprogram. Her er et udpluk af de 

mange hjem, som DJV nu støtter i Orr Shalom- 

sammenhæng og mine egne personlige elever, som 

jeg underviser i engelsk hver uge i Orr Shalom-regi. 

 

Men først en rapport fra Debbie Faier, DJV’s 

kontaktperson og tætte samarbejdspartner i Orr 

Shalom 

To hjem i Orr Shalom 

HaRishonim hjemmet i Mevaseret 

To søstre, på hhv. 17 og 11, ud af en flok på 10 

søskende opsøgte selv repræsentanter fra Social og 

Velfærdsministeriet med hjælp fra en klasselærer på 

deres skole, og da de fik foretræde for de rette 

personer, blev de øjeblikkelig fjernet fra deres hjem. 

Deres forældre har seriøse problemer og situationen 

for pigerne var meget udsat. De bliver fastholdt i 

deres nuværende skolemiljø for at bevare de venner 

og sociale kontakter, de har udviklet. Det er relativt 

sent for den ældste pige at begynde i Orr Shalom 

sammenhæng, men det er vigtigt, at hun modtager 

så megen hjælp som muligt før myndighedsalderen.  

 

Volach hjemmet Mevaseret 
Det er fortsat en udfordrende tid i Volach hjemmet, 

hvor en af de unge piger har kæmpet med cancer 

siden oktober 2015. To af hendes søskende, bl.a. 

Avinoam, som Dan Herron fra DJV tilbringer tid 

sammen med ugentligt, bor også i hjemmet. Pigen 

bruger det meste af sin tid på hospitalet, men Orr 

Shalom sørger for, at hun får 

hyppige besøg. Også børnenes 

biologiske mor er tilstede, 

men hun er under meget 

hårdt pres. Alle hendes børn 

er blevet tvangsfjernet, og hun 

har en tendens til at læne sig 

op ad børnene på en uheldig 

måde, både psykisk og finansielt. Orr Shalom staben 

sørger derfor også for at holde familien på ret køl og 

for at alle familiens børn fortsætter deres personlige 

udvikling uden at blive indrulleret fuld tid i at løse 

familiens problemer. Dans tålmodige arbejde med 

Avinoam, en lukket og usikker dreng, har vist sig 

meget betydningsfuld for hans udvikling og en god 

støtte på et udfordrende tidspunkt i hans liv. 

Avinoam begynder nu også at modtage hjælp fra Orr 

Shaloms dimitendprogram for at forberede ham på et 

uafhængigt voksenliv. 

 

Orr Shalom bliver ved med at udbygge sit relativt 

nye dimittendprogram for unge, der er blevet 

myndige, og en del af DJVs midler bliver nu 

kanaliseret hertil, fordi et hjem for nødpleje for 

spædbørn er gået på en tiltrængt orlov. Igennem 

dimittendprogrammet søger Orr Shalom at støtte 

tidligere plejebørn helt op til 25-års alderen. 

 

Nye elever hos DJVs underviser, Dan 

Herron, der her beretter: 

Forstaden Mevaseret omslutter begge sider af 

Hovedvej 1, den store indfaldsvej til Jerusalem. 

Ligesom andre jødiske byer er bycentrene oppe på 

bakketoppe, hvorfra byen vokser nedad mod dalen. 

Mevaseret er min arbejdsplads, hvor jeg hver uge 

besøger og underviser i engelsk fire af Orr Shaloms 

familiehjem. For nyligt er jeg begyndt at undervise 

hos et nyt pigehjem, hvor jeg har fire nye elever, 

Yael, Tuni, Sarah og Michal, som jeg gerne kort vil 

introducere læserne til.  
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Jeg underviser blot disse piger en gang om ugen, 

eftersom det er frivilligt for dem om de overhovedet 

vil have ekstraundervisning. Dette rykker ikke i sig 

selv på deres engelskfærdigheder, men det betyder 

meget for deres selvtillid og indtilling til at lære. 

Michal, f. eks., er 16 år og har svært ved 

overhovedet at tælle til 20 på engelsk eller sidde 

stille i mere en 10 min., og udviser adfærdsvanske-

ligheder generelt. Hendes to søskende befinder sig 

ligeledes i pleje og forholdet til deres biologiske mor 

er psykologisk højst problematisk. Så målsætningen 

med Michal er først og fremmest at fastholde hende 

og vise hende, at hun kan mere end hun tror og vil. 

Hun er klart min mest udfordrende elev og en klar 

kontrast til 12-årige russisk-israelske Tuni, som 

suger til sig som en svamp og nærmest allerede er 

flydende i engelsk. Hun er ny i hjemmet og har haft 

svært ved at tilpasse sig de nye rammer, mestendels 

fordi hun ikke havde nogen form for rammer 

tidligere. Hun var overladt til sig selv i et 

kummerligt hjem og fik heller ikke nok at spise. 

Hendes yndlingsaktiviteter er at oversætte sange og 

spille læringsspil på baggrund af de ordlister, vi 

laver sammen. Hun har enorm koncentrationsevne, 

hvis man formår at fange hendes opmærksomhed, 

og jeg er lynafleder for hendes daglige frustrationer.  

 

Yael er en stille, etiopisk pige, som interesserer sig 

for sport og mode, det sidste mest af alt fordi hun 

ser op til nogle jødisk-etiopiske piger, der er blevet 

berømte modeller i Israel. Hun er meget nem at 

arbejde med og har en naturlig nysgerrighed mht. 

at lære nye ting. 

 

Sidst er der Sarah, en pige som allerede er begyndt 

at arbejde for at tjene sine egne penge. Hun har en 

tiltalende, men ustabil personlighed, og nogle gange 

underviser jeg hende ikke, fordi hun ikke har opført 

sig ordentligt over for staben. Sarah er meget 

benovet over, at jeg kan skrive blindskrift på et 

tastatur, og jeg håber hun selv får lyst til at lære 

dette. På sin vis er mine undervisningsoplevelser 

fritaget for pigernes (og drengenes) mere seriøse 

problemer, hvilket er med til at skabe et positivt 

frirum uden konflikt med konstruktiv læring drevet 

af interesse og lyst. 

I DJVs hjælpearbejde er der et naturligt forhold, 

der hedder: vi giver, og vores samarbejdspartnere 

modtager. Men jeg er så glad og taknemmelig for 

at se, hvordan vores partnere også hjælper sig selv 

på dynamisk vis. Det betyder meget, at der ikke er 

tale om en passiv og krævende modtager men 

tværtimod en dynamisk organisation med 

gåpåmod! 

 

Den hebraiske udgave af 
musicalen Billy Elliot  
To gange om året organiserer Orr Shalom sine 

egne store fundraising events. I juni måned var 

Orr Shalom 

vært for 

premieren på 

Billy Elliot i 

Israel. Billy 

Elliots 

historie 

passer godt 

på mange af 

børnene i Orr Shalom. Billy Elliot er historien om 

en fattig dreng i det engelske minedistrikt under 

arbejdskampene mod Thatcher regeringen i 

’80erne. Imod alle odds og sin families indledende 

modvilje udlever Billy Elliot sit dansetalent og når 

til tops. En af Orr Shaloms egne etiopiske børn har 

en tilsvarende men virkelig historie bag sig og er 

nu professionel danser i et dansekompagni i Beer 

Sheva. 

 

Målrettet 
Madlavning  
 

Orr Shalom afholdt et 

fantastisk 

introkursus i 

madlavning med 

Mesterkok Zissie for 

at højne 

opmærksomheden 

omkring Orr Shaloms 

arbejde. Modiins 

kvinder (Modiin er en 

mellemstor provinsby 

i det centrale Israel) 

fik undervisning i 

effektive snittetekniker, brug af urter og 

krydderier og meget mere. En af Orr Shaloms 

plejefamilier holdt et oplæg om de forhold, der gør 

sig gældende, når man tager et plejebarn under 

opdragelse. Mesterkok Zissie charmerede alle med 

sit høje humør og lækre opskrifter. Vi har gentaget 

succesen i Beit Shemesh (hvor Orr Shaloms 

hovedsæde ligger) for nyligt. 
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Yom Ha'atzmaut – 

IsraelsNationaldag 
 

På Israels national dag 2016 fik børnene 

i et af vores familiehjem i Ashkelon en 

oplevelse for livet. Baltimores (en stor 

provinsby i USA) jødiske forening 

landede med 12 ledere fra deres 

foreningsliv med det formål at skabe 

positive minder for livet for Orr Shaloms 

børn igennem selvtillidsbyggende og 

sjove sociale aktiviteter. Dette 

udmøntede sig bl.a. i stor grillfest og 

udfordrende aktivititer i naturen. Hvert 

barn blev matchet med en voksen fra 

Balitimore og fik lov at opleve 

venligheden, den positivite 

opmærksomhed og styrken fra en 

nærværende voksen. Børnene lærte at 

stole på og arbejde sammen med de voksne igennem at skiftes til at 

lede hinanden med bind for øjnene. Til sidst klatrede de op i høje 

træer for at tage en tovbane ned til jorden igen. Nogle af børnene 

gjorde dette for første gang, fordi deres nye venner var der lige ved 

siden af. Hele dagen blev rundet af med udendørs grill, en værdig 

fejring af Israels 68 års fødselsdag.  

 

Jeep Dag for Orr Shalom børn 

En anden aktivitetsrig dag for børnene i Ashkelon området blev 

arrangeret af BNI, som stod for en fantastisk jeeptur i den vilde 

natur. BNI tog sig af alle detaljer fra start til slut, der blev sørget 

godt for børnene, de fik t-shirts og en fantastisk oplevelse ude i 

Israels vildere områder og meget andet. 

 

Bygning af cykler og fællesskab 
Challenge, en event-virksomhed, der organiserer team-building 

aktiviteter for firmaers medarbejdere, organiserede en særlig dag til 

fordel for Orr Shaloms børn. Udfordringen bestod i, at hver gruppe af 

medarbejdere fik cykeldele, som de skulle samle og udsmykke. Hver 

samlet cykel bliver sidenhen doneret til Orr Shalom, hvor vi kan give 

dem videre til de børn, der har brug for dem. Vi har allerede fået 30 

cykler igennem dette initiativ, og børnene er vilde med dem. 
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DJVs næste 

oplevelsesrejser 

til Israel 
 

Israel Explorer  
(fra 18 til 45)  
 
Uge 46 i 2016   
13. til 20. nov. 
Pris 2000 kr. 
(ekskl. flybillet og 
rejseforsikring) 
Halv pris for dig 
hvis du får en ven med. 
(ekskl. flybillet og rejseforsikring)  
 
Læs mere om rejsen og konceptet 
på DJVs hjemmeside under 
Israelsture 

Super-Senior Flex  
(fra 45 og op) 
 
Uge 17 i 2017  
23. til 30. april. 
 
Pris 3700 kr. 
(ekskl. flybilllet 
og rejseforsikring.  
NB Prisen kan 
variere en smule afhængig af antal 
deltagere)  
 
Læs mere om rejsen og konceptet 
på DJVs hjemmeside under 
Israelsture 
 

 www.djvenskab.dk 
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Israels Middelhavskyst fra Tel Aviv op til Haifa er 

noget nær en drøm. En landskabelig drøm der får mig 

til at drømme mig væk til min amerikanske families 

hjemlige Syd-Californien, men også en drøm der får 

mig til at påskønne den fantastiske virkelighed her i 

Israel. For selvom amerikanere ynder at kalde USA 

for Guds eget land og bornholmere har en by der 

hedder Gudhjem, så er Israel den ægte vare og 

Jerusalem den by som Hærskarers Herre har knyttet 

sit navn til. Og det er en himmelsk fornemmelse at 

sidde bag rettet i min lille, blå Ibiza, hvis 1,6 l 

Folkevognsmotor drøner mig op ad hovedvej 2 til 

endnu et særligt og symbolsk møde med Israels folk.  

 

Endemålet er Atlit, et tidligere interneringscenter for 

jøder, der under de sidste år af den britiske 

mandattid prøvede at immigrere til Israel. Grundet 

briternes Hvidbog og ønske om ikke at tirre arabiske 

stater blev jøder generelt, med undtagelse af en lille 

årlig kvote, helt op til 1948 forhindret i at komme ind 

i Israel. I dag er centret et monument og 

slægtsforskningscenter, for på trods af den kedelige 

forhistorie, så er det et meget konkret vidnesbyrd om 

en af de hurdler jøderne skulle overkomme for at nå 

frem til deres egen stat og en påmindelse om, at den 

ikke kan tages for givet.  

 

Da jeg ankommer til Atlit, er det til en 

interneringslejr med hegn og det hele, men det er en 

interneringslejr med lejrstemning. Tilstedeværelsen 

af 1,500 unge fra Jewish Agency’s 

immigrationsprogrammer for unge og studerende i 

hele landet gør rammerne ekstra festlige. Hvidbogen 

og hegnene fik ikke de sidste ord, ikke mindst på 

grund af en modig aktion i 1945, hvor jødiske grupper 

brød ind i lejren og satte alle de internerede fri. Og nu 

er den en stor festplads for moderne folkedans og 

optog med flag for de over 30 nationaliteter, der er 

tæt på at få deres israelske statsborgerskab. Hvert 

hold af unge har adopteret et historisk skib, skibe der 

var med til at bringe jøder til Israel, og de har lavet 

bannere med skibe og de antal mennesker der blev 

bragt til Israel. Disse unge immigranter er ikke 

kommet til Israel ad søvejen, men de har ganske givet 

den samme gejst og energi der skal til for at bringe 

Israel videre igennem nye udfordringer. På vejen 

hjem kan jeg i hvert fald mærke gløden fra festdagen 

give mig ny glæde over Israel, og over de franske og 

ukrainske flag der var med i nationalitetsoptoget. For 

Dansk-Jødisk Venskabs støtte til Jewish Agency har 

givet os aktier i netop denne gruppe af nye 

statsborgere, og Danish-Jewish Friendship blev 

nævnt ved navn fra podiet! 
 
Som yderligere kvittering for vores støtte blev jeg som 

repræsentant for Dansk-Jødisk Venskab et par uger 

senere også inviteret med til en særlig ceremoni ved 

Jewish Agency’s kampus i Armon HaNetziv, få 

hundrede meter fra DJVs volontørlejlighed i det 

sydøstlige Jerusalem. Det særlige ved denne dag var, 

at unge russisktalende fra hele det før-sovjetiske 

område skulle have udleveret deres første israelske 

ID, Tehudat Zehut.  Til stede var også den Kristne 

Ambassade og andre prominente kristne støtter af 

Israel.  

 

Den mere alvorlige del af programmet var en 

mindetale og et mindelegat, som Danielle Mors 

familie har oprettet, efter et alvorligt terrorangreb i 

Tel Aviv faldt dødeligt ud for Danielles fætter, Alon. 

Danielle Mor er en af lederne i Jewish Agency og var 

vores gæstetaler på DJV’s Israel-stævne i 2015.  

Danielle holdt en smuk tale for sin terrordræbte 

fætter. Alon var en ung og lovende mand, dygtig på 

universitet og generøs med sin tid og kræfter i sit 

frivillige arbejde. Operation Alon, som familien 

besluttede at lancere i hans minde, har givet sig 

udslag i en særlig Påskeuddeling til Israels fattige 

familier og legater til nye immigranter, der viser 

særlig udmærkelse. På den måde skaber Alon stadig 

nyt liv, selvom hans eget blev taget på brutal vis af 

kuglerne fra en palæstinensisk terrorist. Operation 

Alon er en smuk og værdig måde at reagere på noget, 

der ellers kunne inspirere til hævn og had. Desværre 

skete samme aften som ceremonien det første store 

terrorangreb i Tel Aviv siden Alons død. Fire israelere 

blev dræbt og mange flere sårede, da to 

palæstinensere åbnede ild i en tætpakket restaurant. 

Det er meningsløs modstand, men endnu formår 

Israel at møde disse hændelser med mening. Det var 

således en stor ære at få lov til at uddele ID-kort til de 

unge ukrainere, russere og andre jøder fra SNG 

lande. For her var der fest, og de unge optrådte med 

dans, sang og musik, drevet af deres glæde og 

begejstring for deres nye hjemland. I kan se en video 

fra begivenheden med Danielles tale på engelsk på 

djvenskab.dk:  

https://djvenskab.dk/2016/06/11/nye-statsborgere-fra-

ukraine-og-rusland/ 
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Fornyelse af den israelske befolkningsmasse 
Dan Herren har deltaget i to bevægende begivenheder.  

Han fortæller her om sine indtryk 
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Guds kæmpe 
Over Torahskabet i synagoger står ofte denne 

sætning: ”Vid hvem du står overfor”. Det gør der fx 

også i synagogen i Krystalgade. Det er for at 

inspirere ærefrygt og ydmyghed. Uden 

sammenligning i øvrigt, så kan man overføre samme 

princip til de mennesker, Gud bruger for at fremme 

sine planer i verden. En sådan oplevelse har jeg haft 

i mødet med Ida Nudel, en kær gammel ven af 

Marvel og Greta, bestyrelsesmedlemmer i DJV. Hun 

er en lille 85-årig kvinde, der vandt en 16-år-lang 

kamp for jødisk emigration fra Sovjetunionen til 

Israel. Efter chikane fra KGB og deportation til 

Sibirien vandt hun til sidst friheden og retten til at 

emigrere.  

 

 

Ida emigrerede til Israel i 1987. 

I dag bor hun i Rehovot i det centrale 

Israel.  

 

En af de ting jeg lærte ved at læse Idas bog, ”En 

hånd i mørket”, er den teknik hun brugte mod 

Sovjetsystemet, dets egne love og forsøg på at dække 

over sin dobbeltmoral. Selvom et totalitært system 

grundlæggende er ondt, så hviler en del af dets 

kontrol på illusionen om, at det lever op til visse 

idealer og værdier. Ida brugte sovjetisk jura og 

regler med stor snilde og stædighed, men ingen vold. 

På den måde vandt hun mange sejre og fik mange 

jøder fri fra straffelejre og deportation. 

  

Ida er utrolig skarp, veltalende og behagelig at være 

sammen med. Jeg nød at være til 85-års fødselsdag 

hos hende i foråret og efterfølgende besøg sammen 

med Marvel og Greta. Hun disker både op med 

finurligt humør og god mad.   

  

Dan Herron 
 
  

  

 

Gode venner  -  Dan og Ida 

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 

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  

17/8, 21/9, 19/1017/8, 21/9, 19/10  
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 

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 



Overskrift 
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I maj måned var det Yom 

Ha'atzmaut – Israels 

uafhængigheds dag. Det er en 

fejring, der både i indhold og 

tidsmæssigt er koblet tæt til 

mindedagene for Holocaust og 

Israels faldne soldater og 

terrorofre siden 1948. Det er en 

tid, hvor man som ikke-jøde helt 

håndgribeligt kan se, hvordan 

meget alsidige og til tider 

kværulante samfundsgrupper i 

Israel forenes og mindes hvad der 

er blevet ofret for den moderne 

stat, og hvorfor den er så dyrebar 

for jøder. Især for Dansk-Jødisk 

Venskabs samarbejdspartner, 

Lone Soldier Centret (LSC), er 

dette en vigtig begivenhed. LSC 

var værter for to store grill-events 

i hhv. Jerusalem og Tel Aviv med 

deltagelse af mere en 1.000 lone 

soldiers (soldater uden 

familienetværk) fra hele verden. 

Mad blev doneret fra jødiske 

samfund og foreninger over hele 

Israel.  

 

Som Dansk-Jødisk Venskabs 

udsendte medarbejder og 

repræsentant deltog jeg i disse 

begivenheder, og jeg føler mig som 

en del af Lone Soldier familien og 

har etableret mange gode 

kontakter til disse unge israelere. 

I DJV ser vi frem til at være 

værter for Joshua Flaster, 

landsformanden for Lone Soldier, 

som i sit koncept kan sammen-

lignes med vore danske 

soldaterhjem. 
 
Jeg kender Joshua Flaster 

personligt, både igennem mit 

DJV-arbejde og fordi jeg har været 

gæst i hans hjem ved flere 

shabbatfrokoster, og fordi vi er på 

det samme svømmehold. Han er 

indbegrebet af den bedste type 

soldat, nemlig soldaten der 

fungerer på grundlag af værdier 

og ønsket om at beskytte hjem og 

familie. Det er vigtigt at 

understrege, at selvom Lone 

Soldier Centret er et socialt 

hjælpearbejde for soldater, så er 

det ikke en militær organisation. 

Det er en social hjælpe-

organisation, der bygger på de 

bedste jødiske og familierelaterede 

værdier. 

Lone Soldier 
 – et socialt hjælpearbejde 

af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel 
 

 Joshua Flaster, Lone Soldiers landsleder,  
taler på DJVs Israel-stævne ,  

 
 
 
Flaget  
på halv 
stang 
ved 
minde-
dagen 
for 
Israels 
faldne 

 

Lone Soldiers Grill-arrangement i Gan Zacher Park i Jerusalem 



Lidt om Joshua 

(Josh) Flaster 
 

Josh er landsformand for Lone 

Soldier Centret. Han har en 

bachelorgrad i historie og økonomi 

fra Yale Universitet i USA, det 

land hvor han blev født. Josh er 

barnebarn af Holocaust-overlevere 

og immigrerede til Israel, da han 

var 21. 

 En uge efter at have 

færdiggjort sin universitets-

uddannelse flyttede Josh til Israel 

for at gøre tjeneste i IDF. Her 

gjorde han tjeneste igennem 3 år 

som en Lone Soldier, hvor han var 

infanterist i en enhed for 

specialstyrker. Tre af hans 

søskende fulgte i hans fodspor og 

gjorde også tjeneste i IDF. 

 Efter fuldført militær-

tjeneste, og efter at have mistet 

sin ven Michael Levin, en 

faldskærmssoldat og enlig soldat 

som Josh, som faldt i den anden 

Libanon krig i 2006, grundlagde 

Josh Lone Soldier Centret 

sammen med andre af Michael 

Levins venner. 

 Lone Soldier Centret huser 

enlige soldater i Jerusalem, Beit 

Shemesh og i kibbutzer i hele 

Israel. Centret tilbyder 

rådgivning, shabbatmåltider for 

hundredvis af unge hver eneste 

uge, hjælp med møblement og 

flytninger og al mulig 

praktisk assistance. 

Centret er med til at 

støtte tusindvis af 

soldater uden netværk 

både før, under og efter 

deres militærtjeneste. 

 Udover sin rolle 

ved Centret, så har Josh 

gjort tjeneste som 

taleskriver for 

Formanden for Knesset (det 

israelske folketing) og er medlem 

af bestyrelsen for Rådet for Israels 

Immigrant-foreninger. Josh er gift 

med Meira og far til tre små børn, 

som han elsker højt. 

 

Eksempler på LSC’s 
aktuelle projekter og 
aktiviteter:  
 

Mekor Haim Hjemmet for 

Lone Soldiers 

Lone Soldier Centeret i 

Jerusalems Mekor Chaim (Livets 

Kilde) bydel huser 12 Lone 

Soldiers i en tre-etagers bygning. 

Soldaterne har en rådgiver, som 

bor på samme sted og som er til 

rådighed alle ugens dage og alle 

døgnets timer. Rådgiverens rolle 

er at adressere soldaternes behov 

og bekymringer i og med at de 

opstår, samt at planlægge 

Shabbat, højtidsfejringer og andre 

aktiviteter for soldaterne. Dette er 

de unges ”hjem uden for hjemmet” 

og det sikrer, at de aldrig er 

ensomme eller isolerede, når de er 

på orlov. Denne model hjælper 

også til med at skabe et 

sammenhængende og gensidigt 

understøttende fællesskab. 

 For nyligt aflagde 

soldaterne fra Mekor Chaim deres 

troskabsed hos IDF ved en 

ceremoni ved Vestmuren, hvor de 

sværger med hånden på Biblen at 

ville beskytte Staten Israel og 

dens medborgere. 

 

Vejledning og rådgivning 

 Hver måned besøger Lone Soldier 

Centrets repræsentanter mere end 

50 enlige soldater på deres baser i 

Jordandalen, både under deres 

rekruttræning og mere 

fremskredne træningskurser. Det 

er et af de varmeste steder i 

landet, og centrets vejledere søger 

at opmuntre og motivere 

soldaterne, samt at sørge for, at de 

føler sig kæret om og selvfølgelig 

forkæle dem med slik og snacks, 

mm. 

 

 Hebraisk sprog  

og israelsk kultur 

 Lone Soldier Centret tilbyder 

sprogundervisning og introduktion 

til israelsk kultur, musik og film 

før og efter de unges værnepligt 

som led i at fremme deres 

integration i det israelske 

samfund og opmuntre dem til at 

blive i landet som statsborgere 

efter endt tjeneste. 
 

Fremtidige projekter: 
 

Husning af kvindelige soldater 

I Israel er der også værnepligt for 

kvinder. Lone Soldier Centret 

håber snart at kunne åbne et hjem 

for unge kvinder, som gør tjeneste 

i IDF. Mange af disse unge 

kvinder har svært ved at finde en 

passende bolig i fritiden, når de er 

væk fra deres baser. Et sådant 

projekt vil ikke blot sigte på at 

give kvinderne tag over hovedet 

men også at skabe et hjem væk fra 

hjemmet. Dette er et sted, hvor de 

vil kunne opbygge en art 

familieenhed, hvor de kan lære at 

begå sig uafhængigt og 

administrere deres fælles hjem i 

en tryg og gensidigt under-

støttende atmosfære. Også her 

planlægges der med en fastboende 

rådgiver (en tidligere kvindelig 

Lone Soldier), som skal hjælpe til 

med at give den støtte og 

rådgivning, som israelske soldater 

med familie her i landet ofte tager 

for givet. 
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Josh Flaster taler ved mindedagen 
for Israels faldne. 

Josh Flaster med barnet på armen 

Fotos: Dan Herron 

Mød landsformanden og få dybere 
indsigt og forståelse for Israel ved 
DJVs stævne lørdag d. 29.okt. Det 
bliver en spændende dag. 
 

Se programmet på bagsiden 



DJV i det danske sommerland 
 

Formand Eva Ravn Møenbak og DJV repræsentant Dan Herron var den 
dynamiske duo der holdt oplæg på Apostolsk Kirkes Sommerlejr i juli 
måned. Eva gav et indholdsrigt og teologisk oplysende foredrag om Paulus’ 
syn på Israels udvælgelse og vedvarende betydning i Herrens plan. Dan 
delte indtryk og beretninger fra DJVs samarbejdspartnere i Israel. Mødet 
var velbesøgt og mødelederens spontane kollekt sørgede for en god gave til 
DJVs arbejde i Israel. Stor tak til Bent Christiansen for at have inviteret os 
med på Classic sporet ved apostolsk sommerlejr.  
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Eva Ravn Møenbak 
 

 
Dan Herron 

Efterlysning  

af flere volontører 
 

DJV tog i juni måned initiativ til et møde 
mellem de danske volontørorganisationer og 
det israelske Social og –velfærdsministerium, 
og de efterlyser volontører fra Danmark. 
Dette er grundet en generel nedgang i 
volontører, men særligt fordi volontører fra 
den største bidragsyder, Tyskland, er faldet 
kraftigt fra mere 700 årligt til lige knap 400.  

Overvej at blive volontør med DJV. Israel 
venter på dig med åbne arme. 

    Kontakt os  

Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive Kunne du tænke dig at blive         
DJVDJVDJVDJVDJVDJVDJVDJV--------volontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israelvolontør i Israel????????        
    
Du kan læse mere om Du kan læse mere om Du kan læse mere om Du kan læse mere om 
dette på voresdette på voresdette på voresdette på vores    
hjemmesidehjemmesidehjemmesidehjemmeside::::    
wwwwwwwwwwww....djvenskabdjvenskabdjvenskabdjvenskab....dkdkdkdk    
Eller kontakt Eller kontakt Eller kontakt Eller kontakt     
DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson DJV’s kontaktperson     
Linda MøllerLinda MøllerLinda MøllerLinda Møller,,,,    
mailmailmailmail::::elkaerelkaerelkaerelkaer1111@@@@gmailgmailgmailgmail....comcomcomcom, , , ,     
tlftlftlftlf. . . . 5056 64145056 64145056 64145056 6414    
 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

Maj 2016: 
Britha D. Christensen 300, Nina & Arne Melchior 

300,Elding 600, Gurli Pedersen 100, Annemarie 

Nicolajsen 100, Kirsten Jønsson 100, Ninna 

Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim 

Thinggaard 135, Lis & Johan Due 500, Anonym 

100, Brian Kallehauge 500, Tage Barrit 150, Jens 

Erik & Else Pedersen 200, Peter & Lene Kusk 

Thomsen 200, Christa Ross 100, Bertel Styrbech 

100, Eva & Ove Stage 200, Egon Falk Lauritsen 

250, Arne Møller Pedersen 300, Niels Kristiansen 

600, Ingrid Susanne Larsen 500, Anette Pugh 500, 

Ketty Rasmussen 200, Ole Hansen 500, Gudrun 

Larsen 200 Henning L. & Ellen G. Simonsen 200, 

K.B. Hansen 200, Ella Olesen 100, Mrk. Ekko 200, 

Lilian Lundbæk 200, Inger Ravndrup Thomsen 

100, Poul Grønbech & Bente L. Jensen 500, Levi 

Andreas Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Finn 

Jensen 100, Gunnar Gervin 120, Niels E. Flensted-

Jensen 100, Elly Kamma E. Lundstrøm100, Karen 

Margrethe Mikkelsen 100, Hava & Bjørn Andersen 

300, Anna Wendelboe 8000, Aage Woller 500, 

Anonym 2300, Lore-Lisa Lauterlein 1000, Anonym 

3600, H.P. Lodahl 2000, Tove Sandborg Olsen 500, 

Israelskredsen Salem 1600, Flemming Stephan W. 

Madsen 500, Gudrun Thomsen 200, Solveig Sværke 

150,Bent Feldbæk 600, Søren Bøgel Pedersen 150, 

Elin Eriksen 100 

 

Fattige og nødstedte jøder :  

Jens Toft-Sørensen 200, Anne Maria Zachariassen 

200 J.A., Mads Koch Federspiel 100 Lone Soldier, 

Margaret Mary O’Neil 400, Edith Aggerbo 200 J.A. 

Karl Aage Hagsteen 800, Kirsten Genach 1050 

AKI, Guttermann 100 Orr Shalom, 

Evangelieforsamlingen 1000, Mrk. BVJ 15000 

 
  

Juni 2016: 
Grethe & Erik Sørensen 400, Grethe Kathrine 

Knudsen 1000, Esther Søholm 100, Gurli Pedersen 

100, Annemarie Nicolajsen 100, Elding 600, 

Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard 135, 

Anonym 100, Ove P. Edill 500, Tage Barrit 150, 

Brian Kallehauge 500, Hans Christian Marsbøll 

200,  Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik & Else 

Pedersen 200, Christa Ross 100, Eva & Ove Stage 

200, B. Hansen 300, Anette Pugh 500, Lis & Johan 

Due 500, Vibeke Søllner 500, Inger Ketty 

Jørgensen 250, Henning Næsager 5200, Jette 

Hyldgaard 150, Martin Ruben Dam 525, Anita & 

John Skovgaard Vinkel 375, Ole Jensen 300, Niels 

Madsen 100, Rigmor Gundfeldt 1500, Birgit 

Askholm 100, Preben Walsøe 600, Anonym 3000, 

Irma Simonsen 300, Helga Nygaard-Nielsen 1000, 

Carl Christian Jensen 200, Jørgen V. Petersen 

2000, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 

300, Børge Boesen 2000, Sven Erik Thøstesen 200, 

Inger Ravndrup Thomsen 100, Anne Nagranza 

500, Lis Pedersen 100, Niels E. Flensted-Jensen 

100, Harriet Guttermann 200, mrk. Ekko 200, Ove 

& Ketty Overbech 300, Dora Andersen 100, G. 

Stokbæk 500, Ellen Hansen 500, Martha Hansen 

1000, Egon Falk Lauritsen 250, Kurt Clausen 100, 

Ketty Rasmussen 400, Eva Ravn Møenbak 1300, 

William H. Brown 25.000, Gerda Hedeby 1000, 

Søren Bøgel Pedersen 150, Ole Hansen 250, 

Seniorgruppen Vejle 1000 
 
Fattige og nødstedte jøder: 

Gudrun Larsen 100 AKI og 100 Orr Shalom, Mads 

Koch Federspiel 100 Lone Soldier, Margaret O’Neil 

400, Henny & Bent Larsen 500, Jens Toft Sørensen 

200, Kirsten Genach 775 AKI, Guttermann 100 Orr 

Shalom, Anna Maria Zachariassen 250, 

Evangelieforsamlingen 1000, Anna Elise Jørgensen 

300 Jewish Agency, Mrk. KIG 500 Orr Shalom, 

Poul Hegelund 1000 Jewish Agency 
 

Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 
fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Kære venner 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til  

at sige jer hjertelig tak for alle gavebidrag, vi har 
modtaget i løbet af forsommeren.  

Vi er i ferietiden, men Dansk-Jødisk 
Venskab arbejde i Israel holder ikke ferie. 
Arbejdet fortsætter også i sommertiden.  

Men uden jer kære venner, 
der støtter arbejdet i bøn og med gavebidrag, er 

det ikke muligt. 
 Igen TAK til enhver af jer  

for jeres bidrag. 
Rigtig god sommer! 

 
Med venlig hilsen - Shalom 

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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Dansk-Jødisk Venskabs  
Israel-stævne 

29. – 30. oktober 2016 
Sted: Københavns Frikirke,  

Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C 
 

Tema: Landet Israel 
 

Lørdag  29. oktober 
kl. 10.30: Eva Ravn Møenbak, lektor og 
formand for Dansk-Jødisk Venskab:  
Landet Israel: Gave og opgave  
 
Frokost i kirkens café 
 
Kl. 14.00: Joshua Flaster, lederen af Lone 
Soldier Center  
Soldaterhjem i Israel – vision og opgaver 
 
Kaffe, te og kage i kirkens café 
 
16.00: Dan Herron, DJV’s udsendte 
medarbejder og repræsentant i Israel: 
Kristent vidnesbyrd i Israel – Dansk-
Jødisk Venskabs arbejdsområder i Israel 
 
Søndag 30. oktober 
kl. 10.00: Tema-gudstjeneste: Betyder Israel 
noget for kristne? 
Dan Herron, DJV’s udsendte medarbejder og 
repræsentant i Israel og Kirsten Graversen, 
bestyrelsesmedlem i DJV 

 
Velkommen 


