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Afslutninger er altid svære. Men de åbner øjnene og accentuerer alt det
gode man har oplevet. Og det er også sådan jeg oplever mine snart tre år
med DJV i Jerusalem og resten af Israel, men fra 1. juni overgår jeg til en
anden stilling og nye rammer i Israel. Jeg har fået tilbudt og takket ja til en
stilling som redaktør for de engelsk-sprogede skriftlige medier på den
Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem. Det er en stilling der
flugter godt med mine professionelle kompetencer og videre karriereplaner,
og hvor mit arbejde vil blive koncentreret om et arbejdsområde. Det er
vigtigt at sige fra starten af at det ikke var en let beslutning og at den ikke
skyldes nogen form for utilfredshed med mit nuværende arbejde. Jeg er
meget taknemmelig for det arbejde og de oplevelser jeg har haft i DJV regi.
Med DJV har jeg fået lov til at lede spændende ture og udflugter fra Golan i
nord til Eilat i syd, og alt midt i mellem. Det har også været et privilegium
at modtage hele rækken af flittige volontører. Endeligt er noget af det jeg
har nydt allermest været at repræsentere DJV igennem kontakten med
vores israelske samarbejdsparter. Denne levende kontakt og indblikket i alt
det gode arbejde der bliver udrettet har været særligt inspirerende.
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Jeg skylder en stor tak for forbøn og finansiel støtte, uden hvilke intet af
DJVs arbejde i Israel overhovedet er muligt. Jeg har også været glad for
samarbejdet med DJVs bestyrelse. Vores formand Eva Ravn har inspireret
mig med sine grundige og visionære bibelundervisning om Israels rolle og
betydning. Linda Møller har været en nær og beredvillig støtte og rådgiver,
som jeg har kunnet henvende mig til i alle situationer. Filip og Kirsten
Graversen har gjort indtryk med deres positive engagement, altid
hjælpsomme og tålmodige indstilling, og jeg har været glad for det
praktiske samarbejde vedrørende regnskab og præsentationer i DJV-regi.
Endelig har Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen udvist en loyal ildhu
og stor grundighed, samt introduceret mig til deres kære ven Ida Nudel i
Rehovot, hvis selskab og livshistorie har gjort stort indtryk på mig. Så tak
kære alle sammen!!!

Fremadrettet
Min nye stilling befinder sig også i Jerusalem, så selvom jeg ikke i samme
omfang kan fortsætte med at undervise børn i Orr Shalom regi, så vil jeg
holde fast i Avinoam, min 10-årige lillebror, som jeg tidligere har skrevet
om (bl.a. i forrige nummer). Det er vi begge glade for.
Det er vigtigt for DJV at have en repræsentant i Jerusalem og denne
udfylder en vigtig funktion, derfor kan jeg kun opfordre andre til at søge
min stilling, men det er også vigtigt at understrege at repræsentanten kun
er en del af DJVs arbejde, som alligevel fortsætter i kraft af de gode
samarbejdspartnere og kontakter som bestyrelsen har bygget op og plejet
igennem årene.
Endnu engang en dybfølt tak for en fantastisk tid, der helt sikkert er en af
de mest mindeværdige i mit liv. Shalom fra Dan i Jerusalem.

Orientering fra
DJV’s bestyrelse
Eva Ravn Møenbak, formand
for Dansk-Jødisk Venskab, orienterer
om Dan Herrons fratræden fra sin
stilling i DJV

Mindeord om
Christian Svendsen

Som det kan læses i foranstående hilsen fra Dan Herron, har
Dan valgt at fratræde sin stilling som Dansk-Jødisk Venskabs
repræsentant i Israel d. 1. juni. Vi har i bestyrelsen været
meget glade og taknemmelige for det gode og inspirerende
samarbejde, vi har haft med Dan i nu tre år. Dan har påtaget
sig og på bedste vis udført mange arbejdsopgaver og har været
med til dels at befæste DJV’s arbejde i Israel, dels at udvikle
det. Hjertelig tak til Dan for en på alle måder stor og flot
indsats! Toda raba!
Vi ønsker Guds rige velsignelse over Dans videre liv og
virke i Israel.
Den fortsatte kontakt og det fortsatte arbejde
Selv om Dan nu fratræder sin stilling som DJV’s officielle
repræsentant i Israel, er vi meget taknemmelige for, at vi i
bestyrelsen fortsat kan bevare kontakten til Dan. Vi har
besluttet, at DJV sammen med Dan overtager en ny lejlighed
i Jerusalem, således at DJV har råderet over en del af
lejligheden, som fx kan bruges af volontører og udlejes til
andre Israel-venner. Derudover vil Dan fortsat have ansvaret
for Dansk-Jødisk Venskabs hjemmeside og varetage
forskelligt oversættelsesarbejde af artikler til bladet Nyt fra
Dansk-Jødisk Venskab. Vi har i bestyrelsen en nær og tæt
kontakt til vores samarbejdspartnere i Israel, og Linda Møller
vil som rejsesekretær styrke vores relationer til
samarbejdspartnerne. Det vil ligeledes fortsat være muligt at
blive udsendt som volontør til Israel gennem DJV, idet Linda
Møller vil ledsage kommende volontører og hjælpe dem med
at blive godt installeret på deres arbejdspladser.

Dansk-Jødisk Venskabs tidligere
formand Christian Svendsen gik hjem
til Herren d. 19. marts. Christian
grundlagde sammen med sin hustru
Inge Regitze og en gruppe Israelvenner foreningen Dansk-Jødisk
Venskab i 1978. Foreningens klare
formål og vision var den gang som nu
det diakonale arbejde i Israel og
venskabsrelationer til det jødiske folk.
Dansk-Jødisk Venskab var en af de
første kristne Israel-organisationer i
Danmark, der udsendte volontører til
en hjælpetjeneste på israelske
institutioner som fx pleje- og
alderdomshjem. Dette diakonale,
praktiske arbejde stod Christians hjerte
nært sammen med forbønnen for Israel.
Ledetråden i Christians og Inges
engagement for Israel var ordene hos
profeten Esajas 40, 1: ”Trøst mit folk,
trøst det! siger jeres Gud”. Omsorgen
for både folket og landet Israel viste sig
også i flere træplantningsprojekter, som
Dansk-Jødisk Venskab støttede
gennem organisationen KKL. Altid
havde Christian det profetiske ord for
øje og så klart det moderne Israel som
et tegn på en begyndende opfyldelse af
Guds løfter.
Æret være Christians minde!
Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse

Eva Ravn Møenbak, formand for DJV
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Lone Soldier Centret og Israels
historiske bevidsthed
Af Dan Herron
Hvert år falder mindedagen for Holocaust og Israels
krigs- og terrorofre samt uafhængighedsdagen i en
tæt klump. Det er dage med intense men
modsatrettede følelser, som alligevel giver mening til
hinanden. Staten Israel er så vigtig, fordi det jødiske
folk har lidt og tabt så meget igennem historien, og
det er nødvendigt at mindes dette for rigtig at
værdsætte staten og forstå, hvorfor det er vigtigt, at
den fortsætter trods det besvær og de udfordringer
forbundet med at være en lille, uvelkommen stat i det
muslimske Mellemøsten. Men det er er også vigtigt at
leve og juble over det faktum, at jøderne har deres
egen stat som lige er fyldt 69, og at det i år er 50-året
for Jerusalems befrielse. Derfor er dette en særlig
aktiv tid for Lone Soldier Centret.
Lone Soldier sætter konteksten for disse
højtideligheder på en særlig fin måde. De ved, at en
ceremoni skal have et bestemt indhold, og at de skal
møde behovene for mening og inklusion i et bestemt
publikum, ikke blot udenlandske soldater i Israel,
men deres familier fra hele verden. Som dansk
publikum har dette også relevans for os, og derfor
følger et uddrag af LSC lederenes, Ari Kalker, tale på
mindedagen. På pointeret men indfølende vis sætter
Ari konteksten for sejren, glæden og tabene som det
jødiske folk har gennemgået for i juni måned at fejre
50-året for Jerusalems befrielse.
”… Vi er samlet her i aften på Ammunition Hill… På
denne bakketop blev et af de mest betydningsfulde
slag i vores folks historie vundet vha. modet og
broderskabet udvist af IDF’s soldater. Da
faldskærmssoldaterne trængte ind i de indviklede
skyttegravssystemer, uden forudgående rekognisering
fra luften eller anvendelige efterretninger, gjorde de
det i blinde og uden at vide, hvordan de skulle komme
ud skyttegravsgangene igen. I de tidlige morgentimer
engagerede 120 soldater de jordanske elitetropper. De
angribende israelere ville alle som en blive ramt og
såret, med 36 fataliteter til følge. Men de blev drevet
frem af det ganske jødiske folks håb og drømme, vel
vidende at dette slag var det næste skridt på en lang
rejse tilbage til den Gamle By og Tempelbjerget. De
kæmpede og faldt ikke forgæves… Deres sejr ledte til,
at det meste af den jordanske hær trak sig tilbage og
at den Gamle By og Tempelbjerget simpelthen kunne
overtages af andre israelske tropper, uden at de
behøvede at løsne et eneste skud.
… Hvorfor er det bydende vigtigt for os at komme
dem i hu? … Det at vi ærer dem som en nation binder
os sammen. Vi lærer fra dem, når vi ser på, hvordan
de levede deres liv og betragter de eksempler, de gav

DJV - side 4

os. Vi lærer vores børn, hvordan de kan leve
selvopofrende liv, og hvor de kan finde rollemodeller
for heltemod og storhed… Det var på denne bakketop
at det ældgamle jødiske håb om at vende tilbage til
Jerusalem blev en realitet. Det var her 36 af vores
nations modigste mænd ofrede livet, og det er her, at
vi underviser vores yngste rekrutter om mod og
lederskab… Æret være vore faldne brødres minde.”
Denne ceremoni er ikke bare vigtig for de unge
soldater. Den er også besøgt af jødiske forældre fra
hele verden, som også har brug for at blive budt
velkomne i Israel, hvad enten deres barn er faldet i
kamp eller udfører tjeneste som soldat. Og det derfor
Lone Soldier Centret udfører en så vigtig funktion.

Alting har en tid (Prædik. Bog 3:1)
- Lone Soldier i røg og damp

Men efter den tid der har været til sorg, så er det også
tid til glæde. Og på Uafhængighedsdagen ser jeg den
mere familiære side af Lone Soldier, et kæmpe
måltidsfællesskab, med hjemmelavet mad og kager
doneret fra familier i Jerusalem. Gan Sacher er
Jerusalems fælledpark, og der er fyldt med familier og
grupper, der holder picnic og grilldag. For Lone
Soldier er målgruppen unge udenlandske soldater,
men det begrænser ikke hvem der er velkomne til at
deltage. Det inkluderer mig, en kristen dansker, og
Kareem, en kristen araber og altmuligmand, som
arbejder på centret i Jerusalem, men bor i Beit Jalla
på Vestbredden lige ved siden af Bethlehem. Jeg er
faktisk ret forbløffet over at møde en araber her på
Israels Uafhængighedsdag i forbindelse med en
israelsk soldaterforening. Men det er et gensidigt
vidnesbyrd, som siger noget om både Lone Soldier og
Kareem, og måske er det en forsmag på den fred, vi
en dag håber skal komme til landet Israel.

Status på Leora
Stilmans liv og engagement i Lone Soldier
Af Dan Herron
Jaffa Street myldrer med mennesker. Jeg går ind af
den snævre indgang op ad trapperne, ind i de
rummelige og lyse lokaler hos Lone Soldier Centret.
Det er et rigtigt godt mødested, hvor man kan
slappe af, hænge ud og netværke. Der er også
køkken og et vaskerum, så man kan få ordnet sine
mest basale husholdningsbehov. Her venter jeg et
par minutter, før Leora Stilman, lettere rød i
hovedet efter at have navigeret Jerusalems trafik
på cykel, sætter sig hen til det højbord jeg
midlertidigt har omdannet til arbejdsstation.
Nogle af vores læsere husker måske Leora fra
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævnet i 2016, hvor
hun og landslederen for Lone Soldier
organisationen, Josh Flaster, fortalte levende og
intelligent om Israel og deres liv og engagement i
Lone Soldier organisationen.
Leora står i disse uger overfor at skulle vælge
studieretning, men hun er fortsat aktiv i Lone
Soldier Centret, hvor hun er rådgiver og støtter
unge soldater. Hun rådgiver overordnet om to
forhold: dagligdagsspørgsmål vedr. livet i
militærtjeneste, og så de mere alvorlige tilfælde,
hvor en Lone Soldier sidder fast i systemet af den
ene eller den anden årsag, f.eks. sagspapirer der er
blevet væk eller andre bureaukratiske
sammenfiltringer. Sådanne tilfælde kræver en
holdindsats, og rådgivernes egen tid i hæren og
kendskab til systemet gør ofte, at der altid er en,
der ved hvem man skal ringe til for at få løst et
problem. Den dybde er noget Leora trækker meget
på i sin egen rolle som vejleder.
Leora er også i gang med at uddanne sig til
naturvejleder for unge israelere, som hun tager ud
på ørkenture. Hun er taknemmelig for at kunne
give videre og støtte andre på samme måde som
Lone Soldier Centret har støttet og rådgivet hende.
Hun husker, hvordan hendes egen søster, også en
tidligere Lone Soldier, som har været engageret i
centret, gik foran og gjorde Leoras vej til aliyah til
Israel lettere. Både når det kom til at skulle
forklare hendes forældre om beslutningen, og
hvordan hun bedst klarede sig som immigrant fra
Canada i et helt nyt system og kultur. Derfor er
hendes rolle som rådgiver og naturvejleder for unge
vigtige og betydningsfulde måder, hvorpå hun er
med til at opbygge det israelske samfund. I de
næste par dage kommer jeg til at støde ind i Leora
både ved Lone Soldiers mindehøjtid for faldne
soldater og den store grillfest på

Leora i
aktion

Uafhængighedsdagen (se s.4), og begge gange er
hun i fuld sving med det praktiske, men også med
at knytte bånd og bevare kontakten til andre
udenlandske unge, der har startet deres israelske
liv i hæren.
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Af Danielle Mor

Danielle
Mor talte
på DJVs
Israelstævne i
2015.

Sasha
Sasha (Alexandra) er født og opvokset i byen
Chernihiv i det nordlige Ukraine. Fra en ung alder
udviklede hun en nysgerrighed for sin jødiske
identitet og Israel. Derfor ønskede hun at lære mere
om sit folk, men der var meget få muligheder, så som
18-årig tog hun den svære og modige beslutning om
at forlade sit land, modersmål, hjem, familie, venner
og alt hvad der var velkendt for hende for at komme
til Israel på Jewish Agency’s SELA program.
Hun ankom til vores
center i Karmiel i
september 2015.
Selvom hun savnede
sin familie meget og
stod overfor mange
udfordringer, så lærte
hun sig hebraisk meget
hurtigt, dannede
venskaber og
udmærkede sig i sine
studier. Det var
tydeligt at Sasha besad et
kæmpehjerte – hun var altid den
første til at melde sig og til at hjælpe
til, og tog det endda på sig selv at
hjælpe småbørnene i
immigrantfamilierne på
absorptionscentret.
Ved afslutningen på
programmet blev Sasha anerkendt
som en ud af fire blandt de 200 olim
(immigranter), der havde fuldført
programmet, og modtog Alon Bakal
stipendiet for sin indsats og resultater
som studerende.
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Efter at have fuldført SELA, og stadig alene i Israel,
tog Sasha endnu en modig beslutning og meldte sig
til militærtjeneste som Lone Soldier. Vi anbefalede
Sasha at begynde på vores Garin Tzabar (ordret:
kaktuskerne) program. Sasha blev optaget på
programmet i sommeren 2016, og blev snart indkaldt
til tjeneste, hvor hun lykkedes at kvalificere sig til
det prestigefyldte kursus for IDF instruktører. Ikke
blot var hun, den nye immigrant knap et år gammel i
Israel, udvalgt til kurset, men fornyligt fuldførte hun
uddannelsen med udmærkelse!
Selvom hun følte sig beæret, så følte Sasha sig også
trist, idet hun forberedte sig på ceremonien. Hun
vidste, at alle vennerne på uddannelseskurset ville
blive fejret af deres tilstedeværende familier og
venner. Men hvem ville hun, som Lone Soldier, have
til at være hos sig?
Som tingene udspillede sig, så kom ikke alene
hendes vejledere fra Karmiel og Raanana, men også
hendes familie tog, ganske utroligt, turen helt fra
Ukraine til Israel for at overraske hende! I det
øjeblik hun fik overrakt æresbevisningen, løb de op
på scenen for at omfavne hende, dér, lige foran alle
befalingsmændene og soldaterne!
Denne Pesach kom til at være ganske særlig – den
første, hvor Sasha som soldat er med til at forsvare
sit folks frihed, og den første Påske, hvor hendes
familie kunne fejre at være ude af ”Egypten” og
befinde sig i Israel i stedet, og den første hvor det er
helt klart for hende og familien, at mirakler rent
faktisk forekommer.

Og vi ved, at med Dansk-Jødisk
Venskabs hjælp kan Jewish
Agency spille en lille rolle for at
få miraklerne til at ske.

Familien løb op på scenen for at omfavne hende

Nye generationer og AKIs højtidsindsats
Af Dan Herron
Påske er et tidspunkt på året, hvor DJVs hjæp og
støtte til Ahavat Kol Israel virkelig batter. Ca. 800
familier fik Påskehjælp i år. Det er særligt vigtigt at
denne højtid fejres i jødiske familier, bl.a. fordi Guds
ord påbyder dette som en måde at videreopdrage nye
jødiske generationer
(jf. 2. Mos. 12:25-27).
Da jeg er på besøg hos AKI, er banneret for DanskJødisk Venskab stort slået op, og Yoram fortæller som
altid, hvor taknemmelig han er for vores hjælp. Jeg
møder også to brødre, Enon og Eliyahu, som har
været frivillige ved festerne helt fra AKI blev
grundlagt. De er ortodokse af irakisk afstamning.
Deres forældre var med i den store bølge af flygtninge
og immigranter, der kom til Israel fra Mellemøstlige
lande i ’50erne. De er ortodokse og lever en religiøs
livsstil, men de har begge gjort militærtjeneste,
hvilket er et betændt emne i ultra-ortodokse kredse
for tiden, fordi man er bange for at hæren vil
afjødificere religiøse jøder. Men de to brødre havde
ingen kvaler med at aftjene hhv. 4 og 7 år i militæret,
hvilket er langt udover de obligatoriske 3 år (for
nyligt skåret ned til 2 ½ år). De har også deres børn
med for at opdrage dem i deres tradition med at
hjælpe fattige jøder til at fejre påske.
En dag, efter påske, kommer jeg ned ad trapperne til
Yorams kontor. På bordet står der en dåse med
babygrød og en anden med modermælkserstatning.
Han er travlt beskæftiget med at udveksle beskeder
på en skriveblok. Kvinden der også skriver på
blokken er stum. Yoram fortæller mig, at hun har 9
børn og er skuffet over, at hun ikke har fået en
påskeuddeling i år. Yoram skriver tålmodigt med
hende og forklarer, at det er fordi hun ikke fik
registreret sig rettidigt. Han finder dog alligevel
noget frem til hende, store poser med dagligvare
samlet ind fra AKI’s donationsbokse rundt om i byen,
så hun går ikke tomhændet bort. Yoram forklarer, at

Dan og Yoram

det kan være svært at skaffe hjælp til alle, fordi
efterspørgslen er meget større end de midler han har
til rådighed. AKI får forespørgsler fra hele landet,
men det er Jerusalem, der har første prioritet. Derfor
støtter han sig op ad Social- og Velfærdsministeriets
behovsprofiler i de mange mapper, som fylder i
reolerne bag ham. AKI’s kontor ligger et par
hundrede meter fra Ammunition Hill, hvor de
hårdeste kampe for Jerusalem fandt sted for 50 år
siden (se Lone Soldier artikel). Og når jeg er på besøg
her, er jeg ikke i tvivl om, at AKI også kæmper en
vigtig kamp for jødisk liv i Jerusalem.
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Debbie Faier

Orr Shalom – Tak
Af Debbie Faier

Tak for jeres fortsatte støtte til Orr Shalom og til
vores programmer, som beriger og forbedrer livet for
Israels udsatte unge. Jeres midler sikrer at hvert
eneste barn modtager det højeste mål inden for
omsorg og terapi for at give dem den fremtid, som de
sådan fortjener.
Her følger en opdatering på vores Akutte
modtagerhjem, vores nye program for sårbare
dimittender: Fra velfærdsafhængighed til
værdig frihed (dette program er møntet på ti af
vores mest sårbare unge men myndige dimittender)
og endelig vores Terapiprogram for plejebørn,
som agerer på vegne af børn med psykiatriske
profiler, og derfor kræver et højt specialiseret
terapiprogram inden for rammerne af vores
generelle plejeprogrammer. Alle personnavne i
nedenstående beretninger er blevet ændret for at
beskytte børnenes privatliv.

Akutte modtagehjem

rehabilitering og vækst.
Når en permanent
plejefamilie er blevet fundet,
så siger vores modtagehjem
farvel til det spædbarn de var
med til redde og gør sig parat til at modtage det
næste barn i nød.

Talias historie
En tre måneder gammel baby med spiseforstyrrelse
blev overgivet til os. Hun var blevet født for tidligt og
hendes forældre tog sig ikke ordentligt af hende.
Hun udviklede et syndrom på manglende trivsel,
hvilket vil sige at hun basalt set havde opgivet at
overleve. Hun græd ikke, prøvede ikke at sidde op,
og nægtede at spise. Situationen var
hjerteskærende. For at opnå et gennembrud med
hende konsulterede vi en specialist indenfor
kostpleje om hvordan vi skulle made hende, hvor
meget og i hvilken stilling, osv.
Hun tager nu føde til sig og vi har fundet en familie,
der muligvis vil være i stand til at tage sig af hende.
I mellemtiden giver vores akutte plejemor hende al
den kærlighed og omsorg, som hun har så svært
brug for.

Joseph & Jacob

Orr Shalom driver i dag seks akutte modtagehjem
på tværs af Israel, hvoraf hver enkelt hjem er
udstyret til at drage omsorg for op til 5 nyfødte
og/eller småbørn med brug for øjeblikkelig at blive
taget ind. Alle babyerne er blevet tvangsfjernet fra
deres forældre som resultat af en domstolsafgørelse i
kølvandet på ekstrem vanrøgt, dybt voldelig
misbrug, trauma og andre nødstilfælde. De akutte
modtagehjem er til enhver tid til rådighed og parate
til at modtage børn 24 timer i døgnet, syv dage om
ugen, uden forudgående varsel. Disse hjem giver
spædbørnene og småbørnene alt hvad de har brug
for, inklusiv ubetinget kærlighed og nærhed, omsorg,
mad, beskyttelse, tøj, medicinsk behandling og
udviklingsdiagnostiske evalueringer og
behandlinger, der er afgørende for børnenes
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To brødre, på hhv. tre og et år, var blevet forladt i
deres hjem uden mad og drikke. Da de blev bragt til
os var de så traumatiserede, at de næsten ikke
kunne tale, eller kommunikere non-verbalt – de
kunne end ikke klare øjenkontakt, og deres
overordnede tilstand var apatisk – de var i chok og
kunne ikke forholde sig til deres omgivelser.
Fosterforældrene oprettede øjeblikkelig en meget
klar og fast rutine. De gav drengene konstant fysisk
kontakt og var med alle vegne for at bevare fysisk
nærhed til alle tider. Gradvist, efter en måned med
denne konstante omsorg og kærlighed begyndte
drengene at respondere. De er nu i permanent pleje
og trives. Uden det ekstra par hænder fra den
frivillige nationaltjeneste og uden specialiseret
psykologisk assistance og træning fra
socialmedarbejderen, ville disse børn ikke have
modtaget den nødvendige omsorg, de behøvede for at
gøre fremskridt.

Fra velfærdsafhængighed
til værdig frihed
Orr Shalom støtter tæt op om ca. 200 dimittender i
alderen 18-26, dvs. tidligere plejebørn hos Orr
Shalom, som nu har nået myndighedsalderen, med
opfølgningsassistance udenfor rammerne af vores
familiehjem.

Nogle af vores dimittender kan dog ikke fungere på
det minimumsniveau som er nødvendigt for at kunne
drage nytte af vores støtteprogram, og falder derfor
mellem sprækkerne i alle velfærdsprogrammer, der
er rettet mod denne gruppe.
Disse unge lever fra hånd til mund, alene og
ensomme og uden nogle fremtidsudsigter. Vi har
derfor designet dette program for at tilbyde konkret
assistance til ti individer fra denne den mest udsatte
gruppe unge. Dette program vil hjælpe dem til at
finde styrke og opbygge deres selvtillid igennem:
tilbud om regelmæssige terapisessioner; tilbud om
professionsuddannelse; og ved at stille bolig til
rådighed for at de ikke skal bo på gaden og falde
tilbage i selvdestruktiv opførsel. Hver eneste
programdeltager vil modtage personlig en-til-en
assistance igennem hele deres rejse hen imod at blive
finansielt og følelsesmæssigt ansvarlige voksne.
Alle ti deltagere har haft personlige møder med den
programansvarlige og programkoordinatoren. De har
endvidere gennemført personlige interviews, udfyldt
spørgeskemaer og taget en test specielt designet for
at hjælpe dem med at finde en retning i forhold til
uddannelse og professionstræning. Alle er pt. i gang
med at afholde møder med professionelle
karriererådgivere for at færdiggøre planer for
professionsspor. Over halvdelen af deltagerne er
begyndt på deres ugentlige terapibehandling; den
anden halvdel står for snart at begynde deres.

Ellas historie

Ella, som nu er 23 år gammel, tilbragte det meste af
sin barndom i et af Orr Shaloms familiegruppehjem.
Hendes mor led af schizofreni; faren tilbragte det
meste af Ellas barndom i fængsel for
narkotikasmugling og voldelige kriminelle
handlinger. Da hun fyldte 18, indrullerede Ella sig i
IDF, men hendes tjeneste var kun kortvarig. Hun
droppede ud og begyndte at tage farlige chancer med
sit liv, bl.a. arbejdede hun på en stripklub og boede
sammen med en række mænd for at få tag over
hovedet. Selvom vores dimittendstab var bekendt
med hendes situation, var der ikke resurser til
rådighed til at hjælpe hende. DJVs støtte har

muliggjort at Ella nu ikke blot har tag over hovedet –
hvis betydning ikke kan undervurderes – men også
modtager terapi og professionstræning. Dette
program vil gøre Ella i stand til bearbejde sine
følelsesmæssige problemer og forsyne hende med en
livsfærdighed, således at hun kan begynde at
forsørge sig selv med værdighed, samt give hende tag
over hovedet, så hun kan reintegreres i det bredere
israelske samfund.

Terapiprogram for plejebørn og
nationale frivillige
Vores prisbelønnede terapiprogram for plejebørn
rummer 110 familier, som har omsorg for 181 børn
fra hele Israel, der er blevet fjernet fra deres hjem af
de sociale myndigheder efter at have lidt så svært
misbrug, at det har resulteret i mentale og fysiske
defekter. Ethvert barn i dette program har en
psykiatrisk profil. Orr Shaloms professionelle stab
superviserer nøje børnene og deres plejeforældre, og
hvert barn gennemgår et personligt terapiprogram.
Hvert hjem har brug for støtte fra nationale frivillige,
som tilbringer mindst 8 timer om dagen i hjemmet og
forbedrer omsorgskvaliteten og den opmærksomhed,
som hvert barn modtager. En af deres hovedroller er
at støtte børnene i deres lektiearbejde og uddannelse,
og de tilbringer mange timer om eftermiddagen og
aftnen med at hjælpe børnene med lektier og
repeterer, hvad de har lært i skolen den dag,
forbereder dem på prøver og hjælper dem med at
komme på forkant med skolearbejdet. De følger de
yngre børn hjem fra skole og til fritidsaktiviteter,
ledsager dem på lægebesøg, indkøbsture, ture til den
lokale park og legeplads, og sørger for andre ærinder
og møder op til særlige begivenheder. Udover deres
praktiske bidrag, så er disse volontører ”storesøstre”,
som tilbyder yderlig en resurse i at assistere og guide
disse sårbare børn og teenagere, som ofte åbner sig
op for dem og deler deres problemer og dilemmaer.
Disse volontører er 18-20 årige unge kvinder, som
har valgt at aftjene samfundstjeneste i stedet for
militærtjeneste. De er omsorgsfulde, motiverede,
dedikerede og praktisk orienterede. De sætter hele
deres hjerte i deres arbejde, beroliger børnene når de
er frygtsomme og angste, og lytter til dem. Deres
daglige interaktion med børnene er en central faktor
i at reducere symptomerne, som er resultatet af deres
traumer, såsom sengevædning, ekstrem introverthed,
dårlig opførsel, blandt meget andet.
Tak for jeres gavmilde støtte. Jeres støtte til
vores arbejde er hjertevarmende, og sammen
hjælper vi Israels mest udsatte børn.

Af hensyn til Orr Shalom børnenes sikkerhed bringer vi
ingen billeder af dem i bladet. /red.
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Påskebesøg i Danmark

Overskrift

DJV var på besøg flere steder i det smukke danske land i Påsken
for at introducere til jødiske og bibelske påsketraditioner ved at
afholde messianske påskemåltid. Med i baggagen fra Jerusalem
var 5 kg usyret fladbrød, så deltagere kunne få en smag af Israel
og opleve en af de vigtigste ingredienser.
Første stop var Rejsby Efterskole ved Danmarks
vestligste vandkant tæt på Ribe, hvor 70 elever og lærere som
led i deres religionsundervisning var nysgerrige på jødiske
traditioner. Dernæst var der en hyggelig eftermiddag med
Birkebjergkirke i Næstved på programmet og endeligt en intim
og inspirerende påskemiddag hos Kristent Center i Slagelse. Det
var dejligt at se, hvordan man kan kaste lys på både Ny og
Gammel Testamente ved at bruge det messianske påskemåltid
som baggrund. Tak for gode besøg med godt fremmøde!

Inds æt meddelels e her. Du opnår s tørs t vi rkning ved ku n at bruge to el ler tre s ætninge r.

Dan Herron

Sæt

X

i kalenderen for
Dansk-Jødisk Venskabs

Israel-stævne,
som i år finder sted d. 4. november.
Tema: Menighedens opgaver i
forholdet til Israel.
Stævnet afholdes i Apostolsk Kirke,
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C
Udførligt program følger i kommende
numre af bladet.
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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

Kvittering for gaver og
kontingenter
til Dansk-Jødisk Venskab

Marts 2017:
Elding 600, Henny & Bent Larsen 250,Gurli
Pedersen 100, Mona Kristensen 500, Anna
Wendelboe 4000,Kirsten Jønsson 100, Ninna
Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300 Vickie Ann
Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Peter &
Lene Kusk Thomsen 200, Brian Kallehauge 500,
Anonym 100, Tage Barrit 150, Jens Erik & Else
Pedersen 200, Eva & Ove Stage 200, Gerda Hedeby
300, Ernst H. Jensen 200, Anette Pugh 500, Bjarne
Sørensen 2000, Missionsfonden af 4/5-1964 1800,
Ole Hansen 100, Vibeke Luca Rasmussen 100, Else
Marie Jensen 100, Ditte & Ivar Rasmussen 200,
Michael Bramming 200, Inger Ketty Jørgensen
300, Birtha Hansen 500, Inge Fjelltun 100, Hanne
Petersen 100, Anita Steffensen 100, Anonym 2000,
Lynge Jensen 2100, Kirsten Tove Kofod-Hansen
100, Axel Sørensen 100, Mrk. Ekko 100, Mrk. PGJ
500, Anita & John Skovgaard Vinkel 2.964, Anita
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Birgit
Askholm 100, Ove Pedersen 300, Hanne Jensen
150, Niels E. Flensted-Jensen 100, Inger Ravndrup
Thomsen 500, Anonym 600, Eigil Winther 200, Lis
Birch 150, H.P. Lodahl 1500, Maria Hammer
Andreasen 250, Kate R. Jørgensen 1100, C.
Jørgensen 200, Henning & Ellen Tetzlaff 1780, Ove
Fonseca Holmene 200, Agnes Poulsen 100, Georg
Bech 300, Solveig Sværke 1000, Anonym 2000, Else
Margrethe Larsen 100, Søren Bøgel Pedersen 150
Christian Svendsens Minde:
Lilli Myss-Frederiksen 300, Ida & Flemming
Walsøe 500, Helle & Erik Fanøe 1000, Kirsten &
Frode Daugaard 200, Eva & Ove Stage 200, Niels
Winther 100, Gudrun & Mogens Skibsted 100,
Gunnar & Inge Hammer Hansen 200, Edith &
Simon Hansen 2000

Jens Erik & Else Pedersen 200, Peter & Lene Kusk
Thomsen 200, Anonym 100, Ole Hansen 100, Tage
Barrit Nielsen 150, Ove Pedersen 400, Bent Balle
100, Ove Stage 200, Vibeke Søllner 300,Ole Jensen
300, Gerda Hedeby 400, Anette Pugh 600,
Christian Kruse 600, Jan Kragelund Vilhelmsen
100, Hans & Dorethe Grove 200, Inger Ketty
Jørgensen 300, Tove Høst 300, Kjeld Gudmandsen
100, Martha Hansen 1000, Elin Eriksen 100,
Grethe & Tage Sørensen 1000, Brian Kallehauge
500, Inger Ravndrup Thomsen 1000, Edvard
Søgaard Nielsen 100, Anita Nørgaard 100, Levi
Andreas Hansen 200, Tove Axel 10.000, Bertel
Styrbeck 100, Hans Peter Lausten-Thomsen 200,
Ruth Kristensen 100, Niels E. Flensted-Jensen 100
Frederik Hansen 100, Lissi & David Herron 200,
Henning Evald Lütje 300, Kirsten Nielsen 500,
Preben Walsøe 600, Dan V. Herron 1500, Eva
Johanne Nielsen 200, Edel Næsby 200, Jens
Villadsen 500, Dora Andersen 500, Leon Klitgård
Jensen 600, Bente Hammer 1000, Birkebjergkirken
Næstved 1000, Apostolsk Kirke Slagelse 2234,
Hanne Jensen 150, Solveig Irene S. Kloster 200,
Rejsby Efterskole 1500, Lillian & Frede Jensen
1000, J. & M. Gregersen 5000, Aage Woller 500,
Søren Bøgel Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Gudrun Larsen 100 O.Sh og 100 L.S., Henny &
Bent Larsen 250, Jens Toft-Sørensen 200, Mads
Koch Federspiel 100 L.S., Christa Ross 100, Johan
Due 500 L.S.,Dianne Kampp 230, Mrk. KIG 500
O.Sh., Jan Kragelund Vilhelmsen 1000, Kirsten
Genach 600 AKI, Anne Maria Zachariassen 105,
Anni Bak Frank 100, Kjeld Gudmandsen 200,
Guttermann 100 O.Sh., William Marcher 300, Ruth
Kristensen 400 O.Sh., Lissi & David Herron 1500
L.S., Kaj Moslev 500 L.S., Leon Klitgård Jensen
1000, Levi Randrup 250 O.Sh.
Gaver til DanskDansk-Jødisk Venskab er
fradragsberettigede efter gældende regler.

Fattige og nødstedte jøder :
Mads Kock Federspil 100 L.S., Johan Due 500 L.S.,
Christa Ross 100, Jens Toft-Sørensen 200, Diane
Kampp 100, Mrk. KIG 500, Gudrun Larsen 100
O.Sh. Og 100 L.S., Kirsten Genach 800 AKI, Anne
Maria Zachariassen 300 J.A., Guttermann 100
O.Sh., Anni Frank 100

April 2017:
Else M.H. Rasmussen 200, Carsten V. Christiansen
100, Anonym 500, Svend & Anna Grete Høy 500,
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Kirsten Jønsson
100, Ninna Pedersen 500, Kisten Steffensen 300,
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard
135, Ingerlise Jacobsen 100, Torben Gørgens 100,
Jørgen Vagn Petersen 1200, Anne Kirstine
Günther 200, Grethe & Hans Erik Sørensen 200,

Dansk Jødisk Venskab vil sige mange tak for de
mange gaver som er modtaget til arbejdet. Også
stor tak til alle som har betalt kontingent for 2017.
Jeg håber, at bladet Nyt fra Dansk-Jødisk
Venskabs beretninger om hjælpearbejdet i Israel
vil inspirere og opmuntre dig, som læser bladet.
De forskellige hjælpeprojekter i Israel er helt
afhængige af støtten fra Dansk-Jødisk Venskabs
trofaste gavegivere. Hjerteligt tak for ethvert
beløb!
Med venlig hilsen
Filip Graversen
Kasserer
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Eva Ravn Møenbak,
formand for
Dansk-Jødisk Venskab,
taler ved gudstjenesten i
Birkebjergkirken,
d. 25. juni, kl. 10.30
Tommerupvej 4,
4700 Næstved
Jerusalem

Alle er hjerteligt

velkomne

Tværkirkelige bedemøder
for Israel i 2017
”Bed om fred for Jerusalem”

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

Bliv medlem 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

Udgiver: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 64, 2830 Virum

(Salme 122,6)
Den 3. onsdag i måneden
kl.
kl. 19.
19.30 er der bedemøde for Israel
Onsdag d. 21/6
Intet møde i juli.

