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Vi begynder med en fest 
Bienvenue en Israël (fransk for Velkommen til Israel) 

 

Vi begynder med en fest, en fest der i sig selv er begyndelse, nemlig 

ankomsten af franske jøder til Israel. Mere end 200 franske immigranter er 

tæt på at lande i Ben Gurion lufthavn, men det er ikke en begivenhed, der 

skal gås stille forbi. Mindst dobbelt som mange mennesker fra jødiske 

foreninger, ungdomsbevægelser og franske jøder, der allerede har trådt 

immigrationsvejen til Israel, er i gang med at stille op i en stor hangar tæt 

på landingsbanerne. Et band står ved porten og spiller klassiske og nyere 

jødiske sange, bl.a. ørehængeren ”Am Israel Chai” (Israels folk lever og 

består). Pludselig annoncerer en stemme, at den første bus med nyankomne 

er på vej til hangaren. Bandet skruer op for tempo og volumen, og alle de 

unge israelere begynder at danse og svinge med deres flag. Det er et hav af 

glæde og flag, der møder de nye immigranter og sluser dem ind i 

hangarhallen med sang og dans. De voksne er forbløffede. De franske 

immigrantbørn er begejstrede og begynder at danse med.  

 

Et særligt stort jubelråb lyder 

da en ældre kvinde i kørestol 

ankommer med ambulance. 

Selvom hendes kropslige frihed 

er begrænset, så er glæden hos 

hende og mængden, der byder 

hende velkommen, til at tage 

og føle på. Lidt senere inde i 

hangaren står klynger af de 

tidligere dansende unge og 

puster ud foran de store 

elektriske vifter, der er blevet 

stillet op til lejligheden, og 

nuegyner det officielle 

velkomstprogram. 
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Franske jøder ankommer til Israel  Foto: Jewish Agency 

Foto: Dan Herron 



Denne ankomst markerer det største franske 

kontingent, der ankommer til Israel denne sommer. 

Halvdelen af de nye immigranter er børn og 

teenagere, som vil begynde skolegang i det israelske 

uddannelsessystem efter sommerferien. En af 

børnene, Eva Levy, har fødselsdag på ankomstdagen 

og bliver budt op på scenen med sin familie, som en 

overraskelse, for at modtage en fødselsdagskage.  

 

Disse franske immigranter vil hovedsageligt bosætte 

sig i Netanya, Raanana, Jerusalem og Ashdod. På 

trods af at terrorangrebet i Nice fandt sted ugen før 

deres ankomst, er denne rejse planlagt forud, og har 

således ingen direkte forbindelse til angrebet. 

Formanden for The Jewish Agency, Natan 

Sharansky, udtaler: ”Mange har sat spørgsmålstegn 

ved, om der er en fremtid for jøder i Frankrig, men 

der er ingen tvivl om der er en fremtid for fransk 

jødedom i Israel. I kunne have valgt at søge andre 

steder hen, men I valgte at komme her. Hver enkelt af 

jer har taget et kæmpeskridt for jeres børns fremtid og 

for Israels fremtid. Velkommen hjem!” 

 

Det jødiske samfund i Frankrig er Europas største, 

på lige knap 500.000, og det er også en af de 

samfund, der viser en stigende trend for Aliyah til 

Israel. Siden 2000 er ca. 10% af franske jøder 

immigreret til Israel. Men udviklingen har for alvor 

taget fart i de seneste år. I 2012 og 2013 immigrerede 

tilsammen 5.100 franske jøder til Frankrig. Men i 

2014 og 2015 nåede tallene op på hhv. 7.200 og 7.800 

årlige nytilkomne. The Jewish Agency ser et stort 

behov og potentiale i at facilitere denne trend og 

arbejder strategisk med at integrere og bane en vej 

ind på det israelske arbejdsmarked for 

franskuddannede jøder, samt at opmuntre unge 

franske jøder til at udforske deres rødder i Israel, 

både ved ture til Israel men også udsendinge der 

bidrager til franske lokalsamfund i Frankrig. 

 

Før velkomstfesten slutter, hører vi en båndet 

velkomsttale fra premiereminister Binyamin 

Netanyahu, og en fransk immigrant, der allerede har 

boet nogle år i Israel, holder en bevæget tale om sin 

rejse ind i det israelske samfund. Hun slutter med 

ordene: ”Et frit folk i vort eget land. Jeres nye liv i 

Israel begynder i dag.” Til sidst lyder det fra podiet: 

”Lad os rejse os for at synge Ha’tikva” (Israels 

nationalsang, hvis hebraiske navn betyder Håbet).  

 

Og til allersidst skal en tak fra Jewish Agency’s side 

viderebringes til DJVs medlemmer, fordi jeres støtte 

og forbøn er med til at bane en vej for jøders 

hjemkomst til Israel. 

 

(Denne artikel indeholder materiale fra Jewish 

Agency’s egen artikel om begivenheden: Aliya from 

France - http://www.jewishagency.org/over-200-

french-jews-immigrate-israel-wednesday-aboard-

largest-french-aliyah-flight-summer) 
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Karmiel er en by der blev planlagt i 1950erne af 

strategiske grunde, og de første spadestik til at 

grundlægge byen begyndte i 1960. Byens placering 

på hovedvejen mellem kystbyen Acco og Tzfat 

(Safed), en by inde i landet, lige nord for Genesareth 

sø, var tiltænkt som en strategisk forankring for 

den unge jødiske stats udvikling af de nordlige 

regioner. Fra de oprindeligt 16 familier, der flyttede 

ind i 1964, er byen i dag vokset til omkring 50.000 

indbyggere. Byen har også absorberet mange 

immigranter; 18.000 startede deres tilværelse i 

Israel her i perioden 1990-2002. 

 

I dag er jeg netop på vej til Karmiel for at besøge et 

af Jewish Agency’s integrationscentre. Disse centre 

er spredt ud over hele Israel, og DJV-nyt har 

tidligere været på besøg i et center i Tel Aviv (jf. 

april 2016 nummeret). I Karmiel skal jeg besøge 

den unge Alexander, en russisk-talende immigrant 

fra Moldavien. Han er den første i sin familie, der er 

flyttet til Israel men håber at forældrene og den 13-

årige lillesøster snart vil følge efter, for selvom han 

har fået en god start, ville han ønske at han var 

kommet til Israel endnu tidligere. Moldavien er et 

af Europas fattigste lande, og det er let at forstå, 

hvorfor Alexander valgte at flytte til Israel efter at 

have afsluttet sin gymnasietid. Alexander kan 

huske fra sit første besøg til Israel, hvordan 

israelere udstrålede noget helt andet end det han 

var vandt til i Moldavien, som han ikke anser for at 

være et særligt omsorgsfuldt sted, og han bliver til 

stadighed positivt overrasket over israeleres 

hjælpsomhed og åbenhed.  

 I sin opvækst har Alexander haft mulighed 

for at besøge Israel over flere omgange, og husker 

hvordan han på besøg i landet skulle med bussen 

fra Beer Sheva hele vejen ned til Israels sydligste 

punkt i Eilat. En rejsende soldat hjalp ham med alt, 

hvad han havde brug for, og tilbød ham sin billet på 

en fuld bus, og inviterede ham oveni købet på 

shawarma. Der er bare et særligt lys i deres øjne, 

fortsætter han. Det samme lys han taler om, kan jeg 

genkende i Alexanders øjne. Ydermere har han også 

forstået til fulde at udnytte mulighederne i sit nye 

hjem. Han er en vellidt ung mand, der tænker 

socialt og arrangerer uofficiel boksetræning for sine 

venner. Med sit talent kunne Aleksander have 

satset på en karriere som professionel bokser i 

Europa. I stedet har han valgt at indrullere sig i et 

særligt program for ingeniører i hæren. Senere 

håber han at gøre tjeneste som droneoperatør i løbet 

af sin tid i militæret. Pilot er også en drøm jeg 

spørger ind til, men Alexander anser det for mere 

realistisk at kvalificere sig til drone-programmet. 

Derfor skal han ikke øjeblikkeligt gøre tjeneste i 

hæren men studere på Haifas tekniske universitet 

Technion, hvor matematik, fysik og 

engelskfærdigheder skal udvikles. Vores interview 

foregår på hebraisk, som han har mestret over de 

seneste 6 måneders intensive træning på 

integrationscentret.   

 Da jeg spørger ind til sikkerhedssituationen, 

svarer han meget pragmatisk, at Israel har 

modstandskraften til at overvinde den. 

”Problemerne vil blive løst; vi har jo allerede ventet 

i 2.000 år”. For ham er det vigtigste, at der hersker 

lov og ret i Israel, noget som han ikke oplevede i 

samme grad i Moldavien. Soldaters og politis måde 

at opføre sig på i Israel gør, at han føler sig tryg. 

Han slutter af med at citere et jødisk mundheld: 

”Når udfordringerne vokser, så vokser vores styrke i 

samme takt”. Da jeg kører hjem igennem 

Nordisraels dramatiske bakke -og bjerglandskab, er 

jeg ikke i tvivl om, at Israel vil stå stærkere med 

Alexanders generation, og at hans hjerte allerede er 

godt forankret i sit folks ældgamle land. 

Dan Herron 

Forankring i Israel   
-  begyndelsen på en ung moldovers nye liv 

Ved en 
statsborger-

ceremoni i 
Jerusalem får 

Alexander  
overrakt et 

stipendiat for 
akademisk 

udmærkelse af 
Ziona, lederen 

for sit 
absorbsions-

center i 
Karmiel 

Alexander synger i kor 



I dag er jeg på besøg hos Ahavat Kol Israel (AKI). Det 

er Rosh Chodesh (Månedens hoved), dvs. begyndelsen 

på en nymåne og ny måned. Rammerne er ikke nye, 

dem kender jeg, og tingene er som de plejer med 

undtagelse af en fornem, men slidt blå stol, der 

nærmest ligner en trone. Og så er der manden, der 

sidder overfor mig. Dvs. han rejser hyppigt op for at 

forsyne unge børn, der kommer for at hente månedens 

madbidrag til deres families husholdning. Han svarer 

også på telefonforespørgsler om at låne eksempelvis 

AKIs stole, mens en ung mand tilbageleverer en 

foldekravlegård. Udover maduddeling fungerer AKI 

også som en deleøkonomisk central for fattige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt når jeg er på besøg hos AKI, taler jeg med 

Yoram, lederen og grundlæggeren af AKI, men i dag 

har jeg fået mulighed for at interviewe Shlomo, en af de 

mere involverede frivillige. Han blev rekrutteret for 10 

år siden af Yoram i kvarteret omkring Bar Ilan gaden, 

hvor AKI tidligere havde en afdeling.  

 

Man kan ikke umiddelbart se det på Shlomo, men hans 

livsvej startede et ganske eksotisk sted, i storbyen 

Agadir på Marokkos Atlanterhavskyst, hvor han blev 

født i 1957. Han husker ikke meget fra Marokko eller 

om sin far, der døde mens han var lille, for hans 

efterladte mor besluttede at tage alle sine syv børn til 

Israel i ’62. I dag bor de i alle hjørner af landet. Jeg 

spørger til, hvor mange børn Shlomo selv har, hvilket 

han ikke rigtigt vil ud med, men svarer ”Baruch 

HaShem (Velsignet være Navnet)”, et udtryk ortodokse 

jøder bruger for at undgå at vanhellige Guds eget navn.  

 

Og Shlomo er religiøs, men han virker meget åben, 

nærmest ”tværkirkelig”, fordi han kommer ikke i en 

bestemt synagoge eller retning inden for jødedommen, 

men veksler frit mellem forskellige samlingssteder. 

Han har ikke nogen formel uddannelse men har 

arbejdet meget som elektriker, og nu hjælper han til 

hver dag hos AKI om eftermiddagen.  

 

Der er umiddelbart to drivkræfter i Shlomos frivillige 

engagement. Den ene er Guds befaling om at se til de 

fattige, og den anden er en sorg over at se jødiske 

familiers basale mangler, både i hverdagen og til de 

gudsbefalede jødiske højtider. Den ugentlige Shabbat er 

ment som en fest for Gud, og er ligesom Påske og 

Løvhyttefest, samt de andre store højtdier, en del af en 

jødisk families gudsdyrkelse. Og en fest kræver et 

minimum af kød og vin, siger han, noget der 

sædvanligvis er uden for en fattig families budget. Det 

er altså ikke kun et spørgsmål om næring men også 

åndelig identitet og udlevelse af ens forhold til Gud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shlomo er en praktisk, jordnær mand, der arbejder i et 

miljø med større behov end hvad AKI kan dække, og 

han ønsker sig bedre faciliteter for AKI, der har trange 

lokaler. Da han taler om dette og Israels mange 

udfordringer i Mellemøsten, opdager jeg en tredje 

drivkraft i hans arbejde: troen på Messias’ komme og 

vigtigheden af at stole på Gud uanset omstændigheder. 

 

Da jeg spørger til den fornemme blå stol, får jeg at vide, 

at den står klar til, når Elias kommer igen, som jo er 

budbringeren for Messias. 
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Af Dan Herron  -  DJV’s repræsentant i Israel 



Michaels Levins minde lever og 

ånder stærkere og stærkere. 
 

I august måned var det tid til at klage i Israel. I den 

jødiske kalender falder datoen den 9. Av som regel i 

løbet af august. Denne dato er særlig i jødisk 

tradition, fordi den på mystisk vis er forbundet med 

store ulykker i jødisk historie. Den første af slagsen 

var de israelske spejderes negative tilbagerap-

portering til israelitterne, efter at de havde udforsket 

det hellige land. Deres modvilje mod at stole på 

Abraham, Isaks og Jakobs Gud førte til de 40 års 

ørkenvandring. Andre gentagelser af d. 9. Av inklu-

derer det første og andet tempels ødelæggelse, udført 

af hhv. Babylons Kong Nebuchadnezer i 586 og den 

romerske hærfører, og senere kejser, Titus, i år 70.  

Mange andre 

begivenheder op til den 

moderne tidsalder kan 

nævnes, men i vores 

egen samtid var dette 

års 9. Av ikke blot en 

sørgedag for historiske 

begivenheder men 10-

års-dagen for Michaels 

Levins begravelse. Han 

faldt på den 7. Av under 

den anden Libanonkrig 

i 2006. Michael var ikke en kæmpe i fysisk 

henseende, og han var ikke indbegrebet af en 

elitesoldat, selvom det lykkedes ham at kvalificere sig 

til faldskærmstropperne. I stedet var han velsignet 

med insisterende kærlighed til Israel og en ukuelig 

vilje og ønske om at hjælpe andre. Han nåede ikke at 

realisere sin drøm om et center for Lone Soldiers 

(Soldater uden 

familie-netværk i 

Israel), men hans 

person gjorde så 

meget indtryk på 

hans venner og 

andre, at de 

gennemførte 

visionen for ham.  

 

Det levende bevis 

på frugten af 

Michael Levins 

vision får jeg en sen 

nattetime, en uges 

tid før mindedagen. 

En stor gruppe af 

unge mænd, alle sammen udenlandske værnepligtige, 

er i gang med at flytte et bjerg af flyttehabengut i de 

sene nattetimer. Lone Soldier Centrets aktiviteter og 

omfang har vokset sig for stort til sine oprindelige 

lokaler og skal flyttes til et nyt hovedkvarter, lige i 

hjertet af Jerusalem på hovedstrøget Yafo. Hen imod 

02.00 tiden er læssene blevet flyttet, og ca. 40 varme 

pizzaer bliver stillet frem til et sultent mandskab. De 

nye rummelige lokaler er udsmykket med 

inspirerende baggrundsviden om Israels moderne 

historie og helte. Henover dørkarmen er der blevet 

malet et citat fra Michael Levin: “Du vil ikke 

lykkedes, medmindre du vover at sætte alt på spil”. 

Michael satte sit liv på spil, men det har vist sig ikke 

blot at være et tragisk tab, men et sædekorn til en 

succesfuld social organisation for soldater i Israel. 

Michaels personlighed, liv og offer blev mindet d. 9. 

Av på Herzl bjergets militære kirkegård. Med til 

mindestunden var bl.a. hans forældre, Harriet og 

Mark, gamle soldaterkammerater, og repræsentanter 

for IDF, som talte og sang for hans minde. Senere på 

aftnen blev det nye center på Yafo strøget indviet 

med fest og taler, bl.a. fra Michael Oren, forfatter til 

bogen ”Seksdagskrigen” og nuværende medlem af 

Knesset for Kulanu-partiet og stedfortrædende  

udenrigsminister, og selvfølgelig tidligere Lone 

Soldier. Han kan huske tilbage til den tid, hvor 

begrebet Lone Soldier ikke eksisterede. Noget som 

det nuværende Lone Soldier Center i den grad har 

ændret.  
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En tid til at holde klage, 
en tid til at danse  

(Prædikerens Bog 3:4) 
Af Dan Herron 

Til oktober kommer Josh Flaster, selv tidligere 
Lone Soldier, ven til Michael Levin og landsleder 
for organisationen til København for at fortælle 
om det arbejde og de initiativer, der foregår i 
Israel. Han kommer også i høj grad for at møde 
Dansk-Jødisk Venskabs støtter og for at bringe 
en stor tak for vores støtte. 

Se annonce på bagsiden. Velkommen! 

Dele af Michael Levins biografiske detaljer og info om Lone 
Soldiers er hentet fra en artikel af Joel Chasnoff for The 
Times of Israel, publiceret d. 11 august. 



Indbydelse til  
spændende 
Israelmøder 

 
"Israels Profetiske 
Højtider  
og DJVs arbejde i 
Israel"  
 

Dan Herron taler over emnet i  
følgende menigheder: 
 
Søndag 16. oktober kl. 10.30  
i Kristent Center Apostolsk Kirke 
Stenstuegade 20, 4200 Slagelse 
 
Onsdag 19. oktober kl. 19.30 
Tværkirkeligt Bedemøde for Israel 
Apostolsk Kirke 
Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C 
 
Torsdag 20. oktober kl. 19.00 
i Nykøbing Mors Frikirke Apostolsk Kirke 
Aagade 8, 7900 Nykøbing Mors 
 
Søndag 23. oktober kl. 10.30  
i Jacobskirken,  
Thorsgade 40, 5000 Odense C 
 
Ydermere taler Dan Herron over emnet: 
 

"Israel i Mellemøstregionen" 
 
Tirsdag 25. oktober kl. 19.30 
i Tønder Frikirke, 
Carstensgade 95, 6270 Tønder 
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Projekt Hjertestrik 
En stor tak for alt det flotte babytøj 

som vi har modtaget gennem året. Vi 

tager stadig imod. Vi går mod 

vinteren og varme trøjer, sweatere 

og sokker bliver der behov for. 

 

Kontakt DJV’s rejsesekretær Linda 

Møller, for nærmere oplysninger. 

Mail:elkaer1@ gmail.com 

Tlf. 5056 6414 

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  

19/10, 16/11, 21/1219/10, 16/11, 21/12  
Møderne, der ledes af Eva Ravn Møenbak,  

er åbne for alle interesserede.  
Til hvert møde er der  
informationer fra Israel 

Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs 
repræsentant i Israel, deltager på 

mødet 19/10-2016 
Møderne finder sted i  

Apostolsk Kirke, Filippavej 3,  
1972 Frederiksberg C 

Velkommen 
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Rapport til Dansk-Jødisk 

Venskab fra Orr Shaloms 
sommerlejr 
 

Det følgende er en rapport fra Orr Shaloms 

særlige sommerprogram for børn uden andre 

steder at tage hen. Det er både meget 

hjerteskærende og opmuntrende historier I 

kommer til at læse. Hjerteskærende fordi 

børnenes situation har været så grel, og 

opmuntrende fordi de nu har mulighed for at 

komme på ret kurs, og at dette sker med DJVs 

hjælp. 

 

Tusind Tak! 
Tak fordi jeres vedvarende støtte til Orr Shalom og i 

særdeleshed for vores Safe Haven Camp (Sikker 

Havn Lejr); takket være jeres støtte, så er vi i stand 

til at give de børn, hvis familiehjem I støtter,  et 

trygt sted at bo i løbet af sommerferien. Disse børn 

har ingen andre steder at tage hen i løbet Orr 

Shaloms tre uger lange sommerpause, fordi de enten 

er forældreløse uden familie, eller kommer fra 

situationer, der er så voldelige, fulde af mishandling 

eller dysfunktion, at de ikke kan tage hjem. Uden 

den rette omsorg og supervision ville disse børn være 

i fare. 

 På Orr Shalom’s Safe Haven camp får børnene 

kærlighed, føler sig ønsket og understøttet. Lejren 

giver dem et sikkert, struktureret og kærligt miljø, 

såvel som en masse sjov og udfoldelsesmuligheder. 

Vi er helt afhængige af vores donorers velgørenhed 

for at finansiere dette helt essentielle program. 

 

Sommerens Safe Haven Camp 
50 børn i alderen 6 til 18 år deltog i august måneds 

lejr. Lejren fandt sted i det sydlige Israel fra d. 3. til 

25. august, med to afdelinger. Mange af børnene 

bliver nødt til at være med i begge afdelinger, 

grundet deres alvorlige situation, og har derfor brug 

for at forblive i et tryg og sikkert miljø. I løbet af 

lejren fandt der en masse undervisnings- og 

oplevelsesaktiviteter sted, både indenfor lejrens 

område og udenfor.  
  

For rigtigt at forstå disse børns 

profiler, vil vi gerne dele fire 

historier, der fremhæver det 

kritiske behov lejrdeltagerne får 

stillet på lejren. 

Ayelet* skulle egentlig have 

været hjemme hos sin mor i 

løbet af sommerferien. Men 

mens moren befandt sig med 

Ayelet, gennemgik hun en psykotisk episode og blev 

øjeblikkelig indlagt. Ayelet blev hastetransporteret 

til lejren og var ved ankomsten oprevet og bange, 

grundet den akutte situation, hun havde oplevet 

med sin mor. Lejrstaben omsluttede Ayelet med 

kærlighed og støtte og hjalp hende med at komme 

igennem en utrolig omvæltende periode. 

 

Segal* og hendes to søstre tilbragte sommeren på 

Orr Shalom Therapeutic Safe Haven Camp, fordi 

deres mor har forladt landet og uden at hendes 

nuværende opholdssted kendes. Deres far er lige 

kommet ud af fængsel, og var tidligere meget 

voldelige overfor pigerne. Han befandt sig konstant i 

en beruset tilstand og forsømte pigernes 

grundlæggende behov for ting såsom mad og tøj. 

Segal og hendes to søstre bliver fulgt tæt af 

lejrstaben og modtager også jævnligt terapi for at 

sikre at de klarer sig. 

 

Jordan* er 12 år gammel. Hun kommer fra en 

normal familie, der har været igennem et trauma, 

der fik familien til at gå i stykker – den fungerer 

ikke længere som den skal. Jordans mor blev 

diagnosticeret med cancer; hendes far mistede sit job 

fordi han konstant skulle tage sig af moren. Deres 

finansielle situation blev så dårlig, at forældrene 

valgte at separere. Presset blev for hårdt for Jordans 

far, som blev voldelig og forsømte hende, så hun 

skulle fjernes fra hjemmet. På lejren er Jordan i 

stand til at deltage i aktiviteterne og glemme de 

alvorlige udfordringer hjemme. 

 

  

 

Development Department 



 Aviel* er 15 år gammel og er på lejren, fordi hans 

mor er utrolig svag og dårligt fungerende, og han 

kender ikke sin far. Før Aviel kom til Orr Shalom, 

var han ansvarlig for sin egen opvækst og tilbragte 

dag og nat på gaden, nødsaget til at fouragere i 

skraldespande blot for at finde mad. Aviels 

plejeforældre i familiehjemmet sender ugentligt 

pakker med mad til Aviels mor for at hjælpe hende 

med at overleve. Aviel kom til lejren med meget lavt 

selvværd og depressionsramt. Enhver situation 

fremprovokerede gråd. Lejrstaben er lykkedes med at 

støtte Aviel til at komme sig, vokse og deltage aktivt. 

Han har udviklet sig enormt i løbet af lejren, græder 

nu sjældent og formår endda at have det sjovt. 

 
Særlige aktiviteter på lejren  
 

Master Chef 
Børnene havde en Master Chef 

konkurrence med tre berømte 

israelske kokke som dommere: 

Tzachi Buchester, Moran 

Brown og Mickey Suissa – de 

kom helt særligt til Nitzana for 

at deltage i denne aktivitet. 

Master Chef var en 

favoritbegivenhed blandt 

børnene, som alle deltog. De 

kokkererede mad på højt 

niveau og nød de lækre 

resultater. Kokkene var entusiastiske og 

underholdende, og opbyggede personlige relationer 

med børnene. Hele oplevelsen var unik og særlig for 

alle børnene, såvel som for kokkene.  

 

Teater 
Et tredages seminar blev organiseret for børnene i 

forbindelse med vekslende kunstneriske discipliner 

såsom dans, skuespil, skrivning, komposition og 

fotografi. Alle seminarer var arrangeret af 

fagpersoner inden for hver deres felt, og sammen 

med børnene formåede de at skabe sjove og kreative 

klip med børnene som stjerner, hvori deres nye 

spændende talenter kom til skue. 

 

  

Af sted på ture 
Nitzana lejren er omgivet af smuk natur, så børnene 

var ude på vandreture, besøgte et vandland, var på 

graffitiseminar og besøgte en trampolinhal.  

 

Lysets Aroma 
Orr Shaloms Dimitend program udrettede noget 

fantastisk denne sommer. Børnene byggede en 

’sæbefabrik’ og var ansvarlige for produktion og 

indpakning og salg af disse natursæber. Arbejdet 

med fabrikken gav de ældre teenagere mulighed for 

blive involveret i en berigende faglig oplevelse. De 

smukke pakker, 

”Lysets Aroma” 

inkluderer 

håndcremer, 

flydende sæber og 

et sæbestykke, alt 

sammen 

fremstillet fra 

naturlige 

kvalitetsvarer.  

 

Kærlig og 
omsorgsfuld stab  
Staben på lejren arbejder hårdt for at børnene skal 

føle, at de oplever en unik sommerferie. De arbejder 

utrætteligt for at opretholde en sjov og særlig 

stemning. Der er fuldt program for at aflede børnene 

fra deres vanskeligheder og den realitet, at de ikke 

har andre steder at tage hen i løbet af sommeren. Det 

er vigtigt, at lejrlederne formår at skabe et attraktivt 

og sjovt miljø, så børnene ikke bare føler, at de bliver 

parkeret ved sidste udvej  

 

Orr Shaloms børn skal forholde sig til meget 

udfordrende ting, og disse udfordringer går ikke på 

feriepause. Lejren er terapeutisk og opretholder 

konstant kontakt med den faste stab i 

familiehjemmene, som drager omsorg for børnene 

resten af året. Derudover kommer plejeforældrene 

fra familiehjemmene på besøg, mens børnene er på 

lejren. 

 

 For Ayelet, Segal, Jordan og Aviel og 46 andre børn, 

så er Orr Shaloms Safe Haven Camp det eneste sted 

for dem at tilbringe ferien væk fra deres familiehjem. 

Disse  børn har absolut ingen andre steder at tage 

hen. Med jeres hjælp kan vi give disse børn en 

fornemmelse af tryghed og støtte, og allervigtigst: en 

masse kærlighed. Uden jer, så ville vi ikke være i 

stand til at køre dette helt essentielle lejrforløb. 

  

 

 
Tak fordi I arbejder sammen med 
os for at forbedre vore børns liv. 
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E�erlysning  
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 bidragyder, Tyskland, er faldet kraftigt fra 
mere end 700 årligt til lige knap 400.  

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

Du kan læse mere om dette på 
vores hjemmeside: 
djvenskab.dk. 
 
Eller kontakt DJV’s 
kontaktperson: Linda møller, 
mail:elkaer1@gmail.com 
Tlf. 5056 6414 
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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 
 

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 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

  

Juli 2016: 
Edith Jensen 500, Gurli Pedersen 100, Elding 600, 

Johan Due 500, Duelco A/S 7500, Kirsten Jønsson 

100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, 

Inge & Kim Thinggaard 135, Ove P. Edill 300, 

Inger Hansen 100, Esther & Frank Larsen 200, 

Lene Bargsteen 100, Anonym 100, Peter & Lene 

Kusk 200, Jens Erik & Else Pedersen 200, Tommy 

Vestesen 200, Tage Barrit 150, Brian Kallehauge 

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

Margaret O’Neil 500, Anette Pugh 500, Arvid 

Blomhøj 5000, Anonym 3000, Bodil Nielsen 500, 

Jørgen Vagn Pedersen 1450, Kollekt Apostolsk 

Stævne Kolding 1540, Henning Larsen 100, Bent 

Samuel Sohn Thomsen 300, Dianne Kampp 100, 

Levi Andreas Hansen 300, Boet efter Edith 

Kamilla Sørensen 8.189,23, Anita Nørgaard 100, 

Mrk. Ekko 200, Kim Beck-Høeg 100, Finn Ditlev 

Vestergaard 100, Niels E. Flensted-Jensen 100, 

Anna M. Becker 600, Hanne Jensen 200, Brigitte 

Torp 2000, Anne & Leif Schmidt Christiansen 

3200, Svend Oluf Riisager 1250, Flemming 

Stephan W. Madsen 500, Søren Bøgel Pedersen 

150, Sophia & Jacob Sode 250 

 
Fattige og nødstedte jøder :  

Gudrun Larsen 100 Orr Shalom og 100 Lone 

Soldier, Anna Maria Zachariassen 750 Jewish 

Agency, Mads Koch Federspiel 100 Lone Soldier, 

Jens Toft-Sørensen 200, Anni Bak Frank 200, 

Kirsten Genach 600 AKI, Anette Clausen 100 Orr 

Shalom, Guttermann 100 Orr Shalom, 

Evangelieforsamlingen 1000 

 
  

August 2016: 
Erik & Grethe Sørensen 400, Anne Maria 

Zachariassen 300, Gurli Pedersen 100, Elding 600, 

Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300,  Inge & Kim Thinggaard 135, Ole 

Hansen  250, Anna Else Due Bengtson 1100, 

Gudmund Bach Petersen 600, Else Poulsen 100, 

Tage Barrit Nielsen 150, Ove P. Edill 600, Brian 

Kallehauge 500, Jens Erik & Else Pedersen 200, 

Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Tommy & 

Kirsten Vestesen 200, Hava & Bjørn Andersen 100, 

Christa Ross 100, Nana Brix 100, Eva & Ove Stage 

200, Ditte & Ivar Markussen 200, Henning Møller 

Christensen 250, Anette Pugh 500, Anna-Grethe & 

Svend Høj 500, Inger Ketty Jørgensen 250, Bent 

Nielsen 200, Nina & Arne Melchior 300, Anonym 

3000, Hannah Juul Larsen 10.000, Henriette Juul 

Larsen 10.000, Anita & John Vinkel 1874, G. & H. 

Marsbøll 200, Birgit Askholm 100, Henning Evald 

Lütje 300, Anette Lewinsky 400, Inger Ravndrup 

Thomsen 200, Mrk. Taxa 1948 1000, Levi Andreas 

Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Herdis Pedersen 

300, Eskil Holm 100, Niels E. Flensted-Jensen 400, 

Jørgen V. Petersen 1100, Susanna & Salle 

Fischermann 150, Grethe Elisabeth Dohn 300, 

Anonym 3600,  Hanne Jensen 150, L.C. Hansen 

1000, Hanne Petersen 100, Lilian & Frede Jensen 

1000, Rasmus Lindborg Andersen 100, Karen 

Larsen 100, Søren Bøgel Pedersen 150    

 

 

Fattige og nødstedte jøder: 
Mads Koch Federspiel 100 Lone Soldier, Margaret O’Neil 
300, Jens Toft-Sørensen 200, mrk. KIG 500 Orr Shalom, 
Henny & Bent Larsen 500, Edith Aggerboe 200 

Ukraine, Kirsten Genach 700 AKI, Gudrun Larsen 

400 Lone Soldier, Mrk. Ekko 200, Guttermann 100 

Orr Shalom, Dianne Kampp 220, 

Evangelieforsamlingen 1000, Dunja Vilja Novak 

1500 AKI, Ruth Christensen 500 Orr Shalom, 

Anonym 1030 Lone Soldier 
 
Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 
fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  
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Kære trofaste støtter 
 

Dansk Jødisk Venskab siger STOR TAK for 
alle de mange gavebidrag som er modtaget 
gennem sommeren. 
Gaver som gør det muligt fortsat at støtte vore 
arbejdsområder i Israel. 
Vi håber at I gennem artiklerne i dette blad 
kan få et indtryk af, hvad jeres trofaste 
støttebeløb går til. 
Igen tak fordi I er med til at gøre det muligt 
for Dansk Jødisk Venskab at støtte Israel. 
 

Venlig hilsen 
Filip Graversen 

Kasserer 

Shana Tova!Shana Tova!  
 

Den 3. oktober er det 
Rosh Hashana og i den 

anledning ønsker vi i Dansk-
Jødisk Venskab vore jødiske 

venner et Godt Nytår! 
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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 
 

Lovsang under ledelse af Københavns  
Frikirkes lovsangere 
 

Maleriudstilling v/Greta Axelsen 
 

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 


