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Landet – gave 

og opgave 
Vi bringer her 1. del af Eva 

Ravn Møenbaks undervisning i 

forbindelse med Dansk-Jødisk 

Venskabs Israel-stævne 

d. 29.10. 2016 
 

Emnet for dette års DJV-stævne er Landet Israel, på hebraisk Eretz Israel. 

Dette lille landområde i Mellemøsten på størrelse med Jylland kan vi 

nærmest dagligt læse og høre om i medierne. Landet har en særlig 

tiltrækningskraft både politisk, kulturelt og religiøst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op igennem historien er der mange folkeslag, der har bemægtiget sig dette 

område og påberåbt sig ejerskab over det.  Men i dag efter næsten en 2000-

årig eksil- periode er det jødiske folk vendt tilbage til Israels land. Hvem 

tilhører egt. dette land?  
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Spørger man Bibelen, er svaret meget klart: landet 
tilhører Gud, som er verdens Skaber og Herre, og 
som har udvalgt sig både et land og et folk for på den 
måde at velsigne verden. Landet tilhører først og 
fremmest Gud, det er en meget vigtig oplysning. Men 
Gud besluttede at give dette land til Israels folk, ikke 
fordi folket er bedre end andre folk, men for at holde 
sit løfte og på den måde velsigne verden.  
 
 

 
I 5. Mos. 9, 6 står det klart, at det ikke er for Israels 
fortræffeligheder, at Gud har givet dem landet: ”Du 
skal vide at det ikke skyldes din retfærdighed, at 
Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for 
du er et stivnakket folk … men for at holde det løfte, 
Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob”. Så 
gaven, som er landet, skyldes alene Guds nåde og 
kærlighed, på samme måde, som Guds godhed mod 
den kristne menighed skyldes hans nåde. Vi skal 
blive lidt ved dette aspekt af landet som gave, inden 
vi ser på den anden del af min undervisning, som er 
landet som opgave.  
 
Vi skal først se på, hvad der er grundlaget for at tale 
om landet Israel som gave til det jødiske folk. Hvad 
er det bibelske grundlag for at kunne hævde dette? 
Gud siger, at han vil opfylde sit løfte til Abraham, 
Isak og Jakob om et land, som han vil give dem og 
deres efterkommere til evig eje, og Gud indgår pagt 
med dem som bekræftelse på sine løfter. Jeg har 
lavet en oversigt over de centrale pagter, Gud indgår 
med sit folk Israel.  

At Gud giver det jødiske folk landet Israel til evig 
ejendom understreges gang på gang i Bibelen, idet 
dette løfte findes i alle de fire centrale pagter, som 
Gud har indgået med sit folk. Jeg vil gerne knytte et 
par kommentarer til dette skema. 
 
Pagterne er forbundet med hinanden på den måde, at 
Sinajpagten, Davidspagten og Den Nye Pagt uddyber 
forskellige løfter i Abrahamspagten. Det vil sige, at 
løfterne bliver stadig rigere opfyldt. Det er en meget 
vigtig pointe for Israel, men også for den kristne 
menighed. Gud er en god Gud, hans velsignelse er 
lige så uendelig som han selv. Guds velsignelse kan 
ikke udtømmes. I Sinajpagten får løftet om 
efterkommere, og at Herren vil være Gud for dette 
folk, langt større fylde end i Abrahamspagten. Israel 
bliver kaldt ”en dyrebar skat” for Gud, og de skal 
være ” et rige af præster og et helligt folk” (2. Mos. 
19, 6). Dette løfte skal fuldt ud realiseres, når Gud 
ved sin Ånd skriver loven på folkets hjerter, sådan 
som profeten Jeremias beskriver det i 31,31-33. 
 
I Davidspagten er kongeløftet i centrum (2. 
Samuelsbog 7, 16-17) og får langt større fylde end i 
Abrahamspagten, hvor Gud ”kun” siger til Abraham, 
at konger skal nedstamme fra ham. Løftet om en 
konge, hvis kongedømme skal stå fast til evig tid, 
opfyldes i Jesus Messias. 
Pagten med Abraham er grundlaget for Guds 
handlen med sit folk og sit land. Meningen med 
betegnelsen ’Ny Pagt’ hos profeten Jeremias og i Det 
Nye Testamente er derfor ikke, at den sætter pagten 
med Abraham ud af kraft. Det er vigtigt at 
understrege, at Den Nye Pagt, som nævnes i 
Jeremias 31,31 korresponderer med den pagt, som 
Jesus opretter i forbindelse med sit sidste måltid med 
disciplene, som er det jødiske påskemåltid pesach. 
Også i Det Nye Testamente findes landløftet, når 
Paulus skriver, at nadveren skal udføres ”indtil han 
kommer” (1. Korintherbrev 11,25-26), dvs. indtil 
Jesus kommer tilbage og sætter sine fødder på 
Oliebjerget i Jerusalem, som det forudsiges i både 
Apostlenes Gerninger 1, 6-13 og Zakarias 14, 4. 
Jerusalem er det sted, hvor Jesus vender tilbage som 
den sejrrige fredskonge over hele jorden. 
 

Forts.s.4 
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Det er Herrens land

•Der må ikke sælges land uigenkaldeligt, 
for landet er mit; I er fremmede og 
tilflyttere hos mig 

(3. Mos. 25,25)
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retfærdighed, at Herren din Gud giver dig 
dette herlige land, men for at holde det 
løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak 
og Jakob (5. Mos. 9,6)
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I Zakarias’ forjættelse lyder det sådan her: ”Han 

udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav 

og fra floden til jordens ender” (Zak. 9,10). Der er 

her en vældig udvidelse af løftet om landet: fra at 

være en nationalstat bliver det til hele verden, for 

Guds handlinger har frelseshistorisk set altid 

verden som endeligt mål. Tænk bare på Johannes-

evangeliet 3,16. 

 

Ny pagt betyder derfor ikke en radikal ny, 

anderledes pagt, som om den intet skulle have med 

Israel at gøre, men ny pagt betyder en fornyelse og 

bekræftelse af den allerede eksisterende 

pagtsrelation mellem Gud og Israel. Ny, chadash på 

hebraisk, har betydningen af fornyelse. Og nu en 

fornyelse, der også inkluderer folkeslagene ved tro 

på Kristus ”for at velsignelsen til Abraham kunne 

nå ud til hedningerne i Kristus Jesus” (Galaterbevet 

3, 14). 

 

 Der er nemlig en meget klar universel dimension i 

Guds løfter til Israel, herunder landløftet. Hvis vi 

ser på pagten med Abraham, så gentages den for 

Abrahams søn Isak, og ligeledes Isaks søn Jakob.  

 

 

Og hver gang understreges det, at velsignelsen skal 

nå ud til alle jordens folkeslag. Denne universelle 

dimension er helt central i jødisk tro, i jødedommen, 

fordi den er helt central i Bibelen. I den hebraiske 

grundtekst står der to verbalformer af verbet 

levareck, at velsigne. Der bruges dels nivrecku, som 

oversættes med skal velsignes, altså noget der skal 

gøres med verden, verden skal opleve en velsignelse, 

dvs. der bliver givet en velsignelse til verden 

igennem Israel. Dels er der formen hitbarcku, som 

kan oversættes med lade sig velsigne, velsigne sig, 

dvs. en refleksiv form af verbet. Disse nævnte 

tekstreferencer er et meget stærkt vidnesbyrd om, 

hvad formålet er med Guds pagter med Israel: 

velsignelse af verden, dvs. hele skaberværket. 

Denne altomfattende dimension opfyldes i Jesus 

Messias, gennem ham, som er Abrahams søn og 

Davids søn, er velsignelsen kommet ud til alle folk. 

Og denne velsignelse fortsætter med at strømme ud 

til folkeslagene, og Israel spiller fortsat en rolle i at 

velsigne verden.  Den samme universelle dimension 

finder vi også eksplicit udtrykt, når det gælder 

løftet om landet. Landet peger frem mod verden og 

grunder sig i Guds herredømme over verden. 

Ligesom folket peger ud over sig selv, således også 

landet.  

 

Landet udvides til at gælde verden, vi kan også 

udtrykke det på den måde, at landet universaliseres 

til at gælde verden. Men det er ikke det samme som 

at sige, at det konkrete land Israel nu ingen rolle 

spiller mere, eller at det jødiske folk og dette folks 

udvælgelse ikke har nogen betydning mere. At 

landet udvides til at gælde verden har en dyb 

betydning i jødisk tro. Der er et nationalt aspekt i 

Bibelen, som vi kan se i denne opstilling.  

 

 

 

Men formålet med dette nationale aspekt er 

skabelsens genoprettelse, tikkun olam på hebraisk, 

som har det universelle Gudsrige som mål, fordi 

Gud er verdens Herre. 

Det nationale aspekt findes også i Det Nye 

Testamente, selv om nogle kristne teologer vil 

hævde, at Det Nye Testamente ikke omtaler landet 

Israel og det jødiske folks relation hertil, men sådan 

forholder det sig nu ikke. Vi kan pege på følgende 

skriftsteder, der bekræfter forbindelsen mellem 

landet Israel og folket Israel.  

Fort.s.5 
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Men at der er en teologisk kamp om landet Israels 

betydning i dag, fik vi et meget tydeligt tegn på, da 

bibelselskabets nye oversættelse af Det Nye 

Testamente kom for et par år siden.  

 

 

Her er navnet Israel simpelt hen slettet, og hvad 

grunden er, har oversætterne klart sagt. Nutidens 

læsere skal ikke få den kætterske tanke, at der er en 

forbindelse mellem datidens, Bibelens Israel, og så det 

aktuelle Israel i Mellemøsten i dag. Derfor laver man 

en omskrivning af den græske grundtekst, eftersom 

Bibelens grundtekst er for kontroversiel og farlig for 

nutidens læsere ifølge forskerne bag den nye 

oversættelse. Det viser den teologiske kamp, der står 

om landet Israel.  

 Vi har nu set, at landet er en gave, et løfte fra Gud, og 

dette løfte står ved magt, for det er indeholdt i de 

pagter, Gud har indgået med Israel. Vi har også set, at 

det ikke skal forstås som, at Israel specielt skulle have 

gjort sig fortjent til den gave, den er en nådegave. Men 

netop fordi løftet om landet har sin grund i Guds 

suveræne udvælgelse af både landet og folket, så kan 

det heller ikke omstødes, det kan ikke annulleres.  

 

 
 
 (2. del bringes i næste nummer af 

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab) 

 
Dansk-Jødisk Venskabs  

Generalforsamling 
 

 Afholdes d. 11. maj 2017, kl. 19.00 
Valby Kulturhus, lokale 1, 3. sal   
Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 

 
 Dagsorden: 
 1.  Valg af dirigent og referent  
 2.  Årsberetning v/formanden 
 3.  Årsregnskab v/kassereren 
 4.  Valg til bestyrelsen 
  På valg:   Eva Ravn Møenbak 
    Linda Møller 
    Marvel Gulbrandsen 
    Greta Axelsen 
 5. Eventuelt 
 
 Forslag, som ønskes behandlet på 
 generalforsamlingen, skal 
 fremsendes til formanden en uge før. 

 
 

 Med venlig hilsen 
 Bestyrelsen 
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Landet Israel i Det Nye Testamente

•"Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til 
Israels land. Og han stod op, tog barnet og dets mor med 
sig og kom til Israels land” (Matt. 2, 19-21).

•”Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af 
Israels hus” (Matt. 15,24)
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”Som tiden nu nærmere sig for opfyldelsen af det løfte, 
Gud havde givet Abraham, blev folket stort og talrigt i 
Egypten” (Ap. Ger. 7,17)

” Vi er vidner om alt det Jesus gjorde i jødernes land 
såvel som i Jerusalem” (Ap. ger. 10,37)
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Navnet Israel er slettet i ”Den Nye Aftale”

• ”Du skal stå op og rejse tilbage med barnet og hans 
mor. Josef gjorde som englen sagde, og rejste hjem med 
Jesus og Maria” (Matt. 19-21).

• Jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder, der er 
kommet på afveje” (Matt. 15,24).
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Ahavat Kol Israel 
Af Dan Herron, DJV 
 

Denne israelske hjælpetjeneste, der rækker ud til bl.a. 

fattige, børnerige familier i Jerusalem, har adskillige 

år modtaget hjælp fra danske venner gennem Dansk-

Jødisk Venskab. Dan Herron, vores repræsentant i 

Israel, beretter: 

I dag er jeg på besøg hos AKI for at høre om deres 

situation og behov. Og der er store behov, men denne 

gang vil jeg koncentrere mig om at viderebringe tak – 

tak fra de mennesker, der kommer ind ad døren til 

AKIs kontor og fortæller om, hvor stor en nåde det er 

at AKI hjælper dem (på hebraisk udtrykket Che’sed 

gadol) med mad, diverse hjælpemidler og 

hospitalsudstyr. Denne tak gælder også DJVs venner, 

som trofast står bag AKI. Følgende er en oversættelse 

af et takkebrev til AKI fra december måned 2016. 

 

 

 Til organisationen  

”Ahavat Kol Israel” 
Der er ingen som jer!! Med glæde, kærlighed og omsorg 

bragte I os krykker, og hjalp os meget, fordi vi ellers 

ikke ville være i stand til at klare skarpe kanter! Tak 

fra vores hjertes indre. Og må Herren gengælde det 

gode I gør og sørge for, at I altid er givere og ikke 

modtagere. Endnu engang tak. 

 

Familien Porat og deres dater Miriam 
 

 

Fransk 

og 

Festligt 
 

Dan Herron fortæller om sit møde 

med unge franske jøder i Jerusalem. 
 

På dansk bruges ordet spektakel hovedsageligt om 

uorden og larm, men den oprindelige franske 

betydning indeholder også meningen syn eller 

show. Og det var et kæmpespektakel af et show 

som Jewish Agency inviterede DJV og 1,050 

franske teenagere med til i Jerusalems store 

koncertsal, Bnei HaUma, lige over for den Centrale 

Busstation. Spektaklet blev ydet både af det unge 

publikum og af numrene, der begejstrede fra 

scenen. Festligheden var kulminationen på et 

ugelangt introprogram, Bac Bleu Blanc, for franske 

3.g-elever, hvor de både havde oplevet landet og 

besøgt institutioner for videregående uddannelser. 

Fra scenen blev der leveret alt fra popnumre, 

religiøse slagere og opdateringer af zionistiske 

klassikere. Særligt rammende var en ny version af 

sangen Givat Tachmoshet (Ammunitionshøjen), 

der omhandler slaget for Jerusalems befrielse, da 

vi går ind i 50-året for Israels sejr i 

Seksdagskrigen. De unges hyppige slagråb lød ofte 

og højt: Aliyah, aliyah!!! 

 Selvom alle måske ikke ender med at 

immigrere til Israel i morgen, så er denne uge 

meget vigtig, fortæller min vært, Ariel, som har 

tilsidesat sin IT-karriere for at arbejde for Jewish 

Agency, ”pour la passion”, som han siger, for Israel. 

Der er eksempler på franskmænd i deres 30’ere, 

som nævner lige netop denne teenageoplevelse som 

grundlaget for deres beslutning om at immigrere 

senere i livet. 

 Sidste del af forestillingen inkluderer 

videovidnesbyrd fra unge jødiske franskmænd, der 

har meldt sig til hæren, nationaltjeneste eller er 

begyndt at studere. Slutsangen er en trodsig og 

moderne sang om, hvordan livet kan være hårdt i 

Israel, men omkvædet lyder, at det er det hele 

værd, fordi at være hjemme i Zion gør livet smukt.  

 Således opløftet og overdøvet af den yngste 

generations 

tilknytning og til 

jubel af Israel, 

går jeg ud i 

Jerusalems kolde 

og klare 

vinternat. 
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Lone Soldier 
Centret  
 Af Dan Herron, DJV 
 
I Dansk-Jødisk Venskab fortsætter vi med at 

udbygge vores engagement med Lone Soldier 

Centret. Sidst i november måned var DJV’s 

repræsentant (yderst til højre) med til at skære 

kalkuner på livet løs til en stor Thanksgiving fest 

der bespiste 500-600 lone soldiers. Flere var 

forventet, men de raserende skovbrande i 

Nordisrael forhindrede desværre ca. 200 soldater i 

at nå frem til festen, fordi offentlig transport blev 

indstillet. Men det var en sjov og positiv fest for dem 

der nåede frem med masser af god mad og sjove 

konkurrencer. Følgende hilsen kommer direkte fra 

centrets ledelse og er et kip med flaget til DJVs 

venner og støtter. 

 

 ”Lone Soldier Center vil gerne sige dybfølt tak til 

Dansk-Jødisk Venskab for jeres fortsatte 

gavmildhed og støtte til de unge mænd og kvinder, 

som har forladt deres hjem og familie for at gøre 

tjeneste i IDF og beskytte Israel og det jødiske folk. 

Jeres gavmildhed er med til at sponsorere Shabbat- 

og Højtidsmåltider for de tusindvis af Lone Soldiers 

som gør tjeneste i IDF, og som afholdes i vores 

centre i Jerusalem og Tel Aviv. Disse fællesmåltider 

er med til at sikre, at ingen Lone Soldier befinder 

sig alene en fredag aften, når han eller hun er 

hjemme fra basen. De er også med til at styrke 

fællesskabet mellem Lone Soldiers og volontører, 

som selv er tidligere Lone Soldiers. Takket være jer 

er vi i stand til at udleve Michael Levins drøm om at 

være ’et hjem væk fra hjemmet’”. 
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Hjertestrik 
 
Vi tager imod 
strikkede trøjer, 
huer, sokker 
m.v. til børn i 
Israel. 
For yderligere 
info: 
Linda Møller 
Tlf. 50566414 
Mail:elkaer1@gmail.com 

 

 

 

Besøg  
Dansk-Jødisk Venskabs 

hjemmeside, hvor du finder 
nyttige oplysninger om DJV, 
artikler, arbejdet i Israel, 

Israelsture,  
volontørbrochure m.m. 

www.djvenskab.dk 
 

Webmaster: Dan Herron 
 



Vi er glade for at rapportere, at børnene i vores 

familiehjem i Beersheva, som DJV støtter direkte, 

heles, vokser og trives. Jeres støtte gør os i stand til 

at give 32 børn trygge, kærlige hjem med 

uddannelse, personlig udvikling, terapi og 

skræddersyet hjælp, samt sikre støt fremgang for 

børnene. Mange udviser tegn på at komme videre fra 

deres personlige traumer og føler sig nu mere tilpas i 

deres daglige rutiner. Børnene arbejder også mere 

koncentreret i skolen og lærer bedre. Vi er stolte 

over at kunne rapportere, at vi har fremragende 

professionel og kærlig personale i hvert eneste 

familiehjem i Beersheva, som sikrer at alle 32 børn 

føler sig elsket, beskyttet og trygge: alt sammen 

nødvendige søjler i ethvert barns grundlæggende 

følelsesmæssige behov. 

 
 

Mere og bedre indlæring 
Alle børnene i vores Beersheva-hjem, som er fra 6 til 

18 år gamle, er blevet bedømt for at fastlægge deres 

nuværende niveau og unikke indlærings-

udfordringer. På baggrund af disse vurderinger er et 

individuelt, skræddersyet uddannelsesprogram 

blevet sammensat for hvert barn. Kernen i deres 

læringsfremskridt bygger på ugentlig personlig 

eneundervisning møntet på deres udviklingsstadie 

og evne, som gives af tutorer der besøger hjemmene 

om eftermiddagen. Disse enetimer hjælper til med at 

lukke de uddannelsesmæssige skel som er resultat 

af flere års forsømmelse og misbrug. Vores tutorer er 

med til at konsolidere børnenes skolemæssige succes 

og forberede dem på deres prøver og eksaminer, 

samt deres chancer for optagelse på videregående 

uddannelser. Vores nationale værnepligtige 

underviser også børnene hver eftermiddag og aften, 

og hjælper børnene med at gennemse og bedre forstå 

deres skolearbejde, færdiggøre deres lektier og 

projekter og studere før prøver. Hvert eneste 

akademiske udviklingsprogram er unikt designet og 

tilpasset det enkelte barn og hjælpe dem til at opnå 

deres fulde indlæringspotentiale. 

 

Fire af børnene i vores hjem i Beersheva blev 

placeret i særlige uddannelsesrammer, hvor de 

modtager den opmærksomhed, der passer til deres 

indlæringstempo. I den anden ende af spektret har 

vi 4 børn som blander sig med toppen i deres 

respektive klasser. Otte af vores teenagere er på et 

spor vi kalder ”bagrut” (dimittend), der forbereder 

dem på universitetsuddannelser, mens andre igen 

forbereder sig på erhvervsfaglige uddannelser. I 

2017 forventer vi at 90% af vores unge i 

myndighedsalderen vil bestå deres 

gymnasieeksamen og indtræde som fuldt egnede i 

militær eller national værnepligtstjeneste.  

 

  

 Helbredelse fra trauma 

Orr Shalom sikrer at vores mest svært misbrugte og 

forsømte børn, som vi har omsorg for i Beersheva, er 

i stand til at modtage den nødvendige psykologiske 

behandling for at bringe negative adfærdsmønstre til 

ophør, overvinde dybt forankrede traumer og udvikle 

sunde, fysiske og følelsesmæssige liv. Alle 32 børn er 

blevet evalueret af vores professionelle team af 

socialrådgivere og psykologer, som har skræddersyet 

terapiforløb møntet på det enkelte barns behov. 

Hvert eneste Orr Shalom barn modtager ugentlige 

terapi i deres Orr Shalom hjem i mål med deres 

personlige behov. Yderligere behandling for børn 

med specifikke eller akutte problemer ydes efter 

behov. Vi har oplevet betydelig fremgang på 

baggrund af terapien. 
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Fra vores samarbejdspartnere i Orr 
Shalom har vi modtaget denne rapport  



Sarah*(navne er opdigtede for at beskytte børnenes 

identitet) blev, 16 år gammel, bragt til en af vores 

familiehjem i Beersheva for mindre end et år siden. 

Hun var blevet anbragt på et akutcenter efter at 

have lidt under svært misbrug fra både sin mor og 

far, før hun blev henvist til Orr Shalom. I 

begyndelsen stolede Sarah ikke på nogen, manglede 

selvtillid og var mistænksom overfor børnene og 

staben i hjemmet. Alligevel begyndte hun langsomt 

at tilpasse sig de nye omgivelser og åbne sig op til 

hjemmets forældrepar, nationale værnepligtige og de 

andre børn. Nu interagerer hun venligt og 

omsorgsfuldt med alle i hjemmet. Vi tror på, at en 

stor del af hendes fremskridt skyldes den terapi, hun 

har modtaget. 

 
Fritidsaktiviteter og 

førstegangsbeskæftigelse  
   

Vi har også været i stand til at sikre, at alle 32 børn 

tager del i meningsfulde fritidsaktiviteter efter endt 

skoledag. Hvert barn vælger en ugentlig 

berigelsesaktivitet efter deres valg, som bibringer 

dem mulighed for kreativ udfoldelse, fysisk fitness og 

mulighed for at omgås jævnaldrende. 

Fritidsaktiviteter opbygger på efterprøvet vis et 

barns selvtillid, eftersom det får lov til at udfolde sig 

inden for de områder, som det nyder mest og opleve 

følelsen af gentagen succes i de områder, hvor det har 

størst talent. Blot for at nævne nogle få af 

fritidsaktiviteterne, som vores børn deltager i: sport, 

teater, keramik, formning og dans. Nogle af de ældre 

børn har valgt at arbejde i stedet for at deltage i 

fritidsaktiviteter, noget som vi roser og opmuntrer, 

eftersom det fremmer deres uafhængighed, samt 

opbygger de værdifulde livsfærdigheder og 

redskaber, der skal til for at klare sig, når de bliver 

myndige. Teenagere i alderen 16 og opefter i 

Beersheva klyngen arbejder for firmaer, såsom Bezeq 

online (En stor internetudbyder i Israel), lokale 

restauranter, gartnerier og andre deltidsjobs. 

 

 

 

 

Fokus på Eli*  

Eli* (navn og personlige detaljer er blevet ændret for 

at beskytte identitet), nu 15, kom til vores 

familiegruppehjem i Beersheva da han var 7 år 

gammel. Hans far var blevet diagnosticeret med 

cancer, og han havde ingen rigtig mor. Han var alene 

uden nogen til at drage omsorg for sig. Da han først 

ankom, var han omtumlet og vred, og talte ikke 

medmindre det var for at råbe ad dem, der kom ham 

nær. Han nægtede at lade andre røre ved sig, ville 

kun spise på sit værelse, og stolede ikke på nogen. 

Han forsømte ofte skolen, og når han endelig kom 

afsted, kunne han ikke koncentrere sig i 

klasselokalet. Men lidt ad gangen tillod han moren i 

hjemmet at putte sig om aftnen og opmuntre ham 

med, at alt nok skulle gå. Hun ville love ham, at han 

kunne besøge sin far (på hans ”gode” dage på 

hospitalet) og hun holdt sine løfter, så han begyndte 

at stole på hende. Han begyndte at åbne mere op for 

socialarbejderen i hjemmet, og en af pigerne, der 

aftjente nationaltjeneste i hjemmet, fik ham til at le 

og danne venskaber med de andre børn. Efter at han 

begyndte at arbejde med en tutor hver uge, gik det op 

for staben, at han var ekstremt kvik. De fortsatte 

med at støtte og opmuntre ham til at arbejde hårdt 

og studere bedre. Inden for 7 år er Elis 

skoleresultater drastisk forbedrede, og han studerer 

nu på et særligt Flyvevåbensgymnasium, og ønsker 

at blive pilot. Han er venlig, respektfuld, hjælpsom 

og elsket af alle i hjemmet. 

 

 Dette år blev farens tilstand forværret og efter et 

langt år med behandling og afsked, mistede Eli sin 

far. Det var en meget svær og dybt traumatisk 

oplevelse for ham, og da det gik op for ham, at han 

nu var forældreløs, brød han sammen. Men 

gudskelov at Eli har sin Orr Shalom familie. I 

hjemmet modtog Eli ekstra terapi og tutortimer for 

at hjælpe ham med at følge med i skolen. Hans 

husmor og -far har informeret skolen og koordinerer 

med denne for at sikre, at Eli har tid nok til at 

færdiggøre sine opgaver. Igennem denne svære tid 

har de taget sig ekstra af Eli og set til både hans 

praktiske og følelsesmæssige behov, lige fra de 

mindste til de største. Kærligheden og støtten fra 

hjemmet forsætter med at give Eli den styrke, som 

han har brug for, og vi vil fortsætte med ham hver 

eneste skridt ad vejen. 

 

Tak til DJVs venner 
På vegne af vores hjem i Beersheva, vil vi 

gerne takke jer for jeres vidunderlige støtte 

og for at gøre os i stand til at forsyne disse 

sårbare børn med kærlige hjem, hvor de er i 

stand til at overvinde deres traumatiske 

fortid og lærer at genopbygge deres liv for at 

skabe en mere stabil og lykkelig fremtid.  
  

        Side  9  Side  9  Side  9  Side  9  ----  DJV  DJV  DJV  DJV    

 



 

DJV  DJV  DJV  DJV  ----  side 10  side 10  side 10  side 10    

 
Kære Venner 
Her ved årets begyndelse vil jeg igen sige stor tak 
for alle bidrag som er kommet ind i de sidste 
måneder af 2016. 
 Dette trods den travle jule- og nytårstid, med 
mange gøremål og udgifter. Igen stor tak for jeres 
trofaste bidrag. 
 Vi ser frem til i Dansk-Jødisk Venskab at 
fortsætte det gode samarbejde og støtte til vore 
venner i Israel. Dette er kun muligt på grund af  de 
mange bidrag fra jer. 
Med ønsket om et velsignet 2017 
 
Filip Graversen 
Kasserer  
 
 

Registrering af § 8 og § 12 
gavebidrag. 
Vi er i fuld gang med at indberette bidrag til 
skattevæsenet for alle jer som har oplyst CPR nr. til 
Dansk Jødisk Venskab. 
Naturligvis bestræber vi os på, i samarbejde med 
vores revisor at dette bliver gjort korrekt. 
Gør indsigelse hvis noget alligevel ikke stemmer, så 
vi snarest kan få det rettet. 
Kontakt mig i givet fald gerne på tlf. 57658989, 
eller på mail: graversen4171@os.dk 

 
Venlig hilsen  

Filip Graversen  
Kasserer 

Vigtigt! 
 

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 

DanskJødisk DanskJødisk 
Venskabs Venskabs 
Formålserklæring 

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

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

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

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

Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever i 
hurtigt skiftende tider, og vi vil derfor 
opmuntre til forbøn for Israel og vort eget 
folk, ligesom vi vil modarbejde 
antisemitisme og støtte Israel, hvor der er 
mulighed for det. 

Bliv medlemmedlemmedlemmedlem af  
Dansk-Jødisk Venskab  

– og støt Israel! 
 

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”. 

Velkommen! 

 

Shalom-hilsen 

Eva Ravn Møenbak,  

formand for Dansk-Jødisk Venskab 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

November 2016: 
Anonym 3600, Gisela Kühn 100, Gurli Pedersen 

100, Elding 600, Tønder Frikirke 1000, Johan Due 

500, Edith Aggeboe 100, Inge Marie & Michael 

Bramming 200, Peter Seraf Andersen 600, Kirsten 

Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten 

Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & 

Kim Thinggaard 135, Peter & Lene Kusk 200, Jens 

Erik & Else Pedersen 200, Tage Barrit 150, Jens 

Toft-Sørensen 100, Brian Kallehauge 500, Anonym 

100, Eva & Ove Stage 200, Anette Pugh 500, Anne 

Maria Zachariassen 332, Ove P. Edill 300, Birgit 

Kamper Nielsen 950, Edith Hansen 2000, Kirsten 

Nielsen 300, Kirsten T. Hansen 100, Rasmus 

Lindborg Andersen 600, Ole Hansen 250, Inger 

Ketty Jørgensen 275, Edith Jensen 500, Henning 

Evald Lütje 400, William Brown 200, Levi Andreas 

Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Inger Ravndrup 

Thomsen 500, Grethe Kathrine Knudsen 500, 

Emma & Ivar Pedersen 200, Birgit Askholm 100, 

Rita Ersbøll 300, Ditte Merete Markussen 500, Kaj 

& Nonni Bach 200, K. & B. Hansen 500, Ketty 

Rasmussen 400, Jacobskirken i Odense 3000, Niels 

E. Flensted-Jensen 200, Lene Dige 100, Dora 

Andersen 200, Leon K. Jensen 200, Jørgen V. 

Petersen 1100, Niels Juhl O. Petersen 75, 

Seniorgruppen Vejle 754, Elisabeth Stein 2000, 

Birthe & Johannes Jensen 2000,  Ole Jensen 300, 

Imanuel Kasse 1100, Hava & Bjørn Andersen 100, 

Søren Bøgel Pedersen 150, Michael Peter Wadsholt 

100, Anonym 1100 

 

Fattige og nødstedte jøder :  

Birgit Sandner Jensen 500 L.S.(Lone Soldier), 

Birthe Andersen 1000 L.S., Inge Marie Kristensen 

200 L.S., Gisela Kühn 200, Irene Bjerre 500 L.S., 

Henny & Bent Larsen 250, Edith Aggeboe 200 J.A., 

Annemarie Nicolajsen 100 L.S., Steen Lorenz Vogt 

200 L.S., Mads Koch Fiederspiel 100 L.S., Jens 

Toft-Sørensen 200, Mrk.KIG 500 Orr Shalom, Eskil 

Holm 100 L.S., Anne-Grethe Pedersen 200 L.S., 

Anonym 100 L.S., Anonym 100 Orr Shalom, 

Anonym 100 AKI, Kjeld Gudmandsen 600 L.S., 

Anonym 4.501 L.S., Ole Erik Kristjansen 100 L.S., 

Kirsten Genach 700 AKI, Ove P. Edill 200 L.S., 

Hanne Borella 100 L.S., Maria Lillian Madsen 200 

L.S., Dorethe & Hans Grove 500 L.S., Dora 

Bjørneboe 1000 L.S., Kirsten T. Hansen 900 L.S., 

Jørgen Vagn Pedersen 500 L.S., Bodil Nielsen 2000 

L.S., Jette Rieck 1000 L.S., Guttermann 100 Orr 

Shalom, Jørgen Dahl Grønbæk 600 L.S., Søren 

Christian Christiansen 300 L.S., Kirsten Frost 

Nielsen 12.000, Anni Bak Frank 300, 

Evangelieforsamlingen 1000, William H. Brown 

1000 Orr Shalom, Carsten Ladefoged 300 L.S., Else 

Grumsen 200 L.S. Anonym 1000 L.S., Lis Pedersen 

400 L.S. Lene Dige 200 L.S., Anonym 3000 L.S., 

Gerda Hedeby 300 L.S., Erna Møberg Hansen 1000 

L.S., Svend Viggo Højegaard 100 L.S., Johannes 

Nielsen 2000 L.S., Imanuel Kasse 500 L.S., Kirsten 

Svinth Olesen 500 L.S., Vibeke & Keld kammer 

600 L.S. 

 

December 2016: 
Anne Maria Zachariassen 200, Kirsten Pedersen 500, Gurli 
Pedersen 100,Elding 600, Johan Due 500, Kirsten Jønsson 
100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Mads 
Koch Federspiel 100, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Jens Erik & Else Pedersen 200, Peter & 
Lene Kusk Thomsen 1200, Anonym 100,  Tage Barrit 150, 
Brian Kallehauge 500, Eva Nielsen Vosegaard 1000, Jens 
Toft-Sørensen 100, Anne Marie Nicolajsen 100, Anne-
Grethe Pedersen 100,  Inger Ketty Jørgensen  300, Anette 
Pugh 500, Ole Erik Kristjansen 100, Doris Ingrid Larsen 
500, Inger Ravndrup Thomsen 500, Martha Hansen 1000, 
Anna wendelboe 4000, G. & H. Marsbøll 300, Ove P. Edill 
300, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Herdis Pedersen 
300, Grethe Kathrine Knudsen 300, Anette Clausen 100, 
Grethe & Erik Sørensen 200, Anna-Grethe & Svend Høy 
500, Peter Corfits Jensen 250, Elly Lundstrøm 100, Børge 
Boesen 1200,  Mona & Isak Berkowitz 100, Carsten 
Ladefoged 100, Jørgen Vagn Petersen 100, Lis Bech 300, 
H.P. Lodahl 2000, Ole Hansen 250, Helge Pahus 600, Unni 
B. Neerskov1000, Levi Andreas Hansen 300, Ruth Kesia 
Pedersen 7600, Anita Nørgaard 100, Agner Christensen 
500, Arvid Blomhøj 3000, Mrk. Ekko 100, Ingrid Vibskov 
100, Niels E. Flensted-Hensen 100, Hanne Borella 100, 
Vibeke Søllner 250, Ole Hamann 1000, Bjarne Kühnrich 
500, Eva Johanne Nielsen 200,  Helge W. Aaberg 6100, 
Eva Møberg Hansen 500, A. Riisager 1250, Anthony C. 
Dahl Martinsen 150, Amos Slor 300,  Rolf Mygind 
1000,Henning Møller Christensen 200, Jens Schytt 300. 
Helge W. Aaberg 1000, Ejgil Finn Pedersen 1000,  E. & I. 
Pedersen 100, Hugo Daniel Poul Larsen 500, Ruth Stadel 
Nygaard 500, Bente Hammer 1000, Anette Lund Kolthoff 
1000, Jeanette & Henrik Crillesen 5000, Søren Bøgel 
Pedersen 150, Anita & John Skovgaard Vinkel 300,  Mrk. 
S 100, 

 

Fattige og nødstedte jøder: 
Henny & Bent Larsen 250,  Mads Koch federspiel 100 
L.S., Mrk. KIG 500 Orr Shalom,  Jens Toft-Sørensen 200, 
Eva & Ove stage 200 L.S., Liv.gr. Karlslunde Strandkirke 
932 Orr Shalom, Kirsten Genach 700 AKI og 575 L.S., Kaj 
Moslev 500 L.S.,Guttermann 100 Orr Shalom,,  Chris & 
Annette Milardet 500 L.S., Gudrun Thomsen 100 L.S., 
Anette Clausen 100 L.S., Elly Lundstrøm 900 Orr Shalom, 
Carsten Ladefoged 100, Brigitte Torp 1000 J.A. (Jewish 
Agency), Anonym 3000 L.S., Evangelieforsamlingen 1000 
J.A., Hanne Borella 100 L.S., Lillian C. Bakae 2000 L.S., 
Diane Kamp 500, Anonym 700 L.S., Eva Møberg Hansen 
1000 L.S. 
 
Gaver til DanskGaver til Dansk--Jødisk Venskab er Jødisk Venskab er 
fradragsberettigede efter gældende regler.fradragsberettigede efter gældende regler.  

Se Hilsen fra kassereren på side 10.Se Hilsen fra kassereren på side 10.  
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Israel har  

brug for dig! 
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 

 

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  

  
Onsdag den 15/2, 15/3, 19/4Onsdag den 15/2, 15/3, 19/4  

  
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,  

1928 Frederiksberg C 
Velkommen 


