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Danielle Mor

Vi har alle set det på nyhedsklip
eller i film, eller i hjørnet af
vores indre øje, alt imens vi
læser eller hører fortællinger om
Holocaust. Transporttoget som
ankommer til Auschwitz, de
gøende hunde og de råbende SS
soldater langs banelegemet,
skydedørene som åbner og de
skræmte ansigter indenfor.
Dette billede kom i mine tanker i
går, da jeg så dørene til en bus,
der holdt ind til siden med
syngende mængder af
mennesker ved siden af, dørene
blev åbnet, og jeg så livsglade
ansigter indenfor. Sikke en
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Forsiden: Nathan Sharansky ønsker
nye immigranter velkommen til
Israel. Foto:Jewish Agency.
ISSN:2245ISSN:2245-1021

DJV - side 2

Den
yngste
og den
ældste
af de
nyankomne

forskel Medinat Yisrael gør
(Staten Israel)! Jeg stod og
betragtede den første bus fra de
franske Aliyah fly ankomme fra
flypladsen og hen til hangaren,
hvor velkomstceremonien skulle
afholdes. Jeg følte det ikke, da
mine øjne fyldtes med tårer, kun
da fugten fra tårerne begyndte
at strømme ned over mine
kinder. Hundrede af israelere
samledes her uden nogen
åbenlys grund – ikke kun venner
og familie til de nye
immigranter, som havde grund
til at være der – blot mennesker
som var fyldt med velvilje og
gerne ville byde Israels nyeste
borgere velkommen. Teenagere
med deres ungdomsforeninger.
Det nye hold af shlichim
(udsendinge) fra The Jewish
Agency, som snart skal til at
forlade Israel og gøre tjeneste i
diasporaen. Bandet som spillede
Heveinu Shalom Aleichem (Vi
bragte jer fred) og Gesher Tzar
Meod (Den meget snævre bro).
Dansen, omfavnelserne, de små
gestusser som at give en
flaske vand til en træt olah

”Velsignet være du, Herre vor Gud som har bragt
os til dette glædens øjeblik”
kvindelig immigrant),
kameraerne holdt højt for at
fange et billede, og olim
(immigranter) der rækker
deres kamera ud foran sig for
at tage en selfie. Jeg
observerede Jerusalems
sefardiske chefrabbiner, den
tidligere nationale
chefrabbiner for hele Israel,
Shlomo Amar sige en
velsignelse – beracha over det
søde shabbatbrød – challa, og
med ordene: ”Velsignet være
du, Herre vor Gud som har
bragt os til dette glædens
øjeblik: ”Baruch Shehecheyanu
v’Kiyemanu v’Higiyanu
lazeman hazeh” hængende i
luftten, mens challaen vandrer
gennem mængden af
immigranter, som får deres
første smag af sødmen i dette
land. Hans arm rækker rundt
bag sin kone, trækker hende
tæt ind til sig på den måde som
par gør, når de deler et øjeblik
fyldt med glæde – imens de ser
opfyldelsen af deres drømme.
Når challaen begynder sin vej

tilbage igennem sæderne til
venstre, så hopper hun op og
jagter efter det for at bringe
nogle stykker tilbage for at
dele med ham.
Rav Amar taler om fasten d.
17. Tammuz, som begynder
samme morgen, og de tre ugers
sorg før Tisha B’Av, dagen som
markerer ødelæggelsen af det
hellige Tempel. Han fortæller,
hvordan vores tradition lærer
os om forløsningens tid, når
Messias kommer. Denne
sorgens tid vil da blive vendt til

en glædens tid. Han taler om
hvordan dette øjeblik, aftenen
før en sorgperiode, peger hen
mod forløsningen. Jeg lytter
opslugt til Rabbi Amar, som
ikke behøvede at udpege, at
hvad jeg var vidne til her, var
Ahavat Chinam (Kærlighed
uden vederlag), ufortjent,
ubegrænset kærlighed.

(fort.s.4)

Unge
israelere
ønsker
immigranterne
velkommen
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Forts.fra s.3
Jeg forundredes over forskellen på dette
land – som begejstret byder sine
nyankomne velkommen – og Amerika (og
det er ikke for at tale om øjeblikkets politik)
som altid har modtaget sine immigranter
med dyb ambivalens. I stedet for læserbreve
og talende hoveder, der debatterer
immigrationspolitik, fandt jeg mig selv i
midten af en bryllupsfest, hvor dette
fantastiske land forlovede sig selv til dets
elskede nye medborgere. Alt imens jeg
betragtede Natan Sharansky danse med
ministeren for Aliyah og integration, Sofa
Landver, så kunne jeg ikke bare mig for at
tænke over, hvad det må have betydet for
dem, så mange års kamp mod stygge
sovjetiske love at have opnået deres drøm
om at vie sig til Eretz Yisrael, landet Israel.
Formanden for The Jewish Agency i dans
med Ministeren for Aliyah – faderen og
moderen til bruden? Mazal Tov til jer også.
Jeg beklager, at I ikke kunne være her
personligt, men prøv at se nogle af videoerne
og billederne, for I var nemlig med til at få
dette bryllup til at ske. Det Israelske folk
lever! Am Yisrael chai!

En lille ny immigrant
ønskes velkommen

Nathan
Sharansky
ønsker en
familie
velkommen
til Eretz
Israel
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Herre, hvad er
dine planer for os?
Introduktion ved Linda Møller:
Brian Kallehauge (som i et par
år var medlem af DJVs
bestyrelse) har sammen med
sin hustru, Louise, og fem børn
tilbragt 9 måneder i Israel i
forbindelse med barselsforældreorlov.
Formålet var bl.a at søge Gud
mht. fremtiden.
Nedenstående er en lille
stemningsrapport fra opholdet.
Familien forventes at være
tilbage i DK i oktober 2017

Storfamilie i
Jerusalem
Vi er en lidt usædvanlig familie –
efter danske standarder i hvert
fald: 5 børn, hjemme-mor og
forsørger-far, for at nævne et par
ting. Og så har vi fornylig truffet
en lidt usædvanlig beslutning –
også efter vores egne standarder:
Vi har forladt vores behagelige
bolig på en dejlig gård med plads
både inde og ude, vi har opgivet
vores organiserede liv og
velkendte rytme og rutine, vi har
flyttet vores ting ud på et
lagerrum, hvor de nu afventer
deres fremtidige skæbne, og så
har vi pakket vores børn og
kufferter sammen og taget til
Jerusalem! Men hvorfor? For at
søge Herrens vilje for vores
familie! Vi var taknemmelige for
vores liv, men vi følte også, at der
skulle ske noget nyt.
Vi var for 5 år siden i Jerusalem
med vores ældste døtre på i dag 9
og 7 år, og vi har siden ønsket at
komme dertil igen, så da vi fik lille
Johannes i december 2016 og
derfor havde mulighed for at tage
en længere barsels-/forældreorlov,
begyndte vi at bede over denne
mulighed. Vi blev opmuntret og
udfordret, når vi læste i Bibelen,
og vi ønskede at gå mere ind i
spørgsmålet om, hvordan vi skulle
leve vores liv. Vi var allerede

inden afrejse klar på, at vi måske
bare skal vende tilbage til et liv i
stil med det, vi forlod. Men vi følte
alligevel, at det var værd at tage
tid ud sammen og være åben for
andre muligheder.
Men hvordan skulle dette så
kunne lade sig gøre? Man kan da
ikke bare forlade alt og så tage til
et fremmed land? Som vi bad over
disse spørgsmål, var der mange
ting, som faldt på plads på
forunderlig vis, og samtidig med
at vi læste opmuntring og
bekræftelse i bl.a. Salmerne, blev
vi også styrket i troen på, at Jesus
ville være med os på vores rejse,
da vi nogle måneder inden afrejse
hørte en prædiken over Lukas
12:22-34 om at stole på Gud: Han
har styr på alt, og han vil sørge for
os. Denne synkronisering mellem
vores spørgsmål og de steder, vi
”tilfældigvis” læser i Bibelen er i
øvrigt fortsat – næsten dagligt
viser Jesus os kærligt sin vilje og
omsorg for os.
Altså tog vi 16. februar 2017 hele
børneflokken og en farlig masse
kufferter med i lufthavnen og fik
på alle mulige måder hjælp til at
gennemføre rejsen. Vi kunne
nævne mange, men mest utroligt
var det næsten, da vi sidst på
dagen stod i den lange og næsten
ubevægelige kø til paskontrollen i
Tel Aviv med trætte og umulige
børn og alt for meget bagage. Her
dukker en israelsk mand op. Han
har boet i Danmark nogle år og
forstår derfor det danske (og for
udlændinge helt uforståelige)
barselssystem, får os flyttet over
forrest i en anden kø, hvor vi
hurtigt kommer til kontrolløren,
som han forklarer sagens
sammenhæng på hebraisk.
Vi boede den første uge på
Christ Church Guest House,
sugede til os fra de andre kristne,
vi mødte i og omkring den dejlige
kirke og vadede Jerusalem tynd
med vores opsigtsvækkende
barnevogn – Peter på knap 2 år i
den, Johannes på 2 måneder på
tværs i liften og pigerne

Familien Kallehauge
Mor, far og fem børn
myldrende omkring. Herefter
flyttede vi efter et par kortere
lejemål til en
lejlighed centralt i byen, og så fik
vi forlænget vores 90 dages
turistvisum med 5 måneder, så vi
nu kan blive i Israel frem til
september.
Vores rejse til Jerusalem har
naturligvis været en stor oplevelse
kulturelt og socialt men mest af
alt åndeligt. Vi er blevet vejledt og
undervist – individuelt, som
ægtepar og som familie. Børnene
elsker at være her og har fået
mange dejlige venner. Vi er glade
for, at jøderne er tilbage i deres
land og fik bl.a. lov til at opleve
lidt af deres glæde over 50-året for
et samlet Jerusalem på Jerusalem
Day d. 24. maj. Vi er sådan set
stadig i gang med denne rejse, og
vi ved ikke, hvad der skal ske i de
kommende måneder. Vi føler et
vist fællesskab med de mange
andre kristne, vi har mødt her,
som er i Jerusalem og føler en
tilknytning hertil, men ikke helt
ved hvorfor! Hvis/når vi rejser
tilbage til Danmark, bliver det
selvfølgelig ”tilbage
geografisk” men
forhåbentlig ”fremad”
i de planer, Jesus har
for vores familie.
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Orr Shalom – Tak
Debbie Faier

Af Idit Codish

Rapport – August 2017

telefonen. En socialmedarbejder under uddannelse
arbejder for tiden i hjemmet og yder ekstra støtte og
rådgivning til interesserede biologiske forældre.

Kære Dansk-Jødisk Venskab, Tak!

Ezras historie: Ezra er 16 år gammel og

Tak for jeres fortsatte støtte til vores børn og vores
tiltag, der beriger og forbedrer Israels mest udsatte
unge. Jeres finansiering sikrer, at hvert barn
modtager støtte og omsorg på højeste niveau for
bedst at give dem den chance de fortjener. Her følger
en rapport om en af vores familiehjem i Ramot, og en
beretning om en fælles Bat Mitzvah for nyligt
afholdt for nogle af pigerne i Beit Goldschmidt, vores
lukkede bolig for piger, som ikke er i stand til at
tilpasse sig andre rammer.

Beit Korman
ligger på en stille gade i bydelen Ramot i Jerusalem.
Familiegruppehjemmet Beit Korman huser 11 børn
– syv drenge og fire piger – i alderen 14 til 18 år.
Nye husforældre har lige sluttet sig til hjemmet
efter at have arbejdet fem år i vores akutte
modtagelseshjem for babyer i Moodiin. Michal og
Naftali, et ældre ægtepar med egne voksne børn, har
megen erfaring med børn og har udviklet varme
relationer til børnene i hjemmet.
Michal og Naphtali støttes af socialarbejdere og
psykologer samt to nationale frivillige, Adi og Lior.
Adi og Lior er uvurderlige for at hjælpe med at
opretholde hjemmets daglige funktion. De hjælper
børnene med deres lektier og med at læse til prøver;
forbereder middag, tager børnene til lægen /
tandlægen og på andre ærinder; og hjælper dem med
at falde i søvn om natten, et tidspunkt, hvor mange
af børnenes frygt og traumer kommer op til
overfladen. De planlægger børnenes fødselsdage,
pynter hjemmet til højtiderne og bibeholder en varm
positiv atmosfære i hjemmet, og fungerer som
storesøstre og fortrolige.
Biologiske forældre, som er i stand til at opretholde
meningsfuld kontakt, inviteres til at besøge hjemmet
en gang om ugen for at se deres børn og have
samtaler med socialarbejdere. Dette er en
kompliceret problemstilling med mange følsomme
hensyn. Nogle af børnene er forældreløse, mens
nogle forældre vælger, eller er ikke i fysisk stand til,
at besøge eller vedligeholde kontakten med deres
børn. Nogle biologiske forældre, som ikke kommer i
løbet af besøgstiden, taler med socialarbejderne på
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mistede på tragisk vis begge sine forældre for to år
siden. Han er stadig i gang med at bearbejde det
faktum, at han er forældreløs, og at han udover sin
Beit Korman familie, ikke har nogen familie tilbage.
De andres besøgstid med biologiske forældre er
særlig svær for ham. Skolen er også en stor
udfordring, og han har mistet koncentration og
motivation siden tabet af sine forældre. Staben
hjælper ham med at lukke huller i sin skoleviden,
hvilket indebærer ugentlig eneundervisning, og
lektielæsning med Adi og Lior om aftenen, samt tæt
kommunikation med hans skole. Han arbejder også
på deltid som tjener efter skolen på en lokal
restaurant.

Yasmins historie: Yasmin, 18 år gammel, er
ved at nå til sit sidste år hos Beit Korman, og føler
sig nervøs over det næste skridt, der skal tages, når
hun forlader hjemmet. Hun arbejder meget hårdt i
skolen, passer sine ugentlige enetimer og tager
ekstra lektietørn med Adi og Lior. Højst sandsynligt
vil hun fortsætte til nationaltjenesten, som udgør et
alternativ til militærtjeneste for religiøse piger. Hun
er med i Orr Shaloms nye dimittendprogram og
modtager vejledning for at hjælpe hende tage de
første skridt til et uafhængigt voksenliv.

Beit Goldschmidt
Bat Mitzvah
I maj måned fejrede vi Bat Mitzvah for tre af pigerne
fra Beit Goldschmidt. De tre piger, Eliana, Amanda
og Samara er alle nye i hjemmet, som de er kommet
til inden for det seneste år. Alt fra et smukt feststed
til fantastisk mad og udsmykning, fra pigernes
kjoler til deres frisurer og gaver, fra fotografer og
DJs – alt blev generøst doneret af diverse
forretninger, som tidligere har arbejdet med Beit
Goldschmidts Bat Mitzvaher.
På overfladen er en Bat Mitzvah fest for en pige fra
Beit Goldschmidt, som så mange andre Bat Mitzvah
festligheder i Israel. I realiteten, så kræver festens
succes mange måneders planlægning og intensiv entil-en coaching. Ligeledes så er succeskriterierne

anderledes end ved en ”normal” fest. Alt imens målet
selvfølgelig er, at pigerne skal føle sig særlige og som
prinsesser på deres festdag, så er det overordnede
mål at holde godt øje med dem i løbet af dagen for at
sikre, at de ikke lider nederlag eller bryder sammen.
Alle pigerne fra Beit Goldschmidt har dybe traumer
fra år med ekstrem fysisk, følelsesmæssig og/eller
seksuelt misbrug.

Amanda viser sin
Bat Mitzvah kjole frem
Næsten alle pigerne har været indlagt på
psykiatriske afdelinger på et eller andet tidspunkt i
deres liv. De bor i
Beit Goldschmidt,
fordi deres
opførselsmæssige og
psykologiske
problemer er så
overvældende, at de
ikke kan integrerers
i andre programmer
i Israel.
En af de mange
håndterings- og
helingsmekanismer,
som vores stab
benytter sig af, er at
sætte klare grænser,
etablere orden, og
sikre en rutine. Rutinen og forudseeligheden gør
pigerne i stand til at håndtere deres indre tumult.
Pigerne har ikke brug for og ønsker ikke
overraskelser. De vil gerne vide præcist, hvad de kan
forvente, fra hvem og hvornår.
En fest væk fra Beit Goldschmidt repræsenterer
derfor en kæmpe udfordring, fordi det er så stort et
afbræk fra rutinen. Vores en-til-en bemanding ved
festen sikrer, at pigerne kan være der, komme
igennem og endda nyde festen.
Hver pige havde lov til at invitere 10 gæster for at
fylde sit bord op ved festen. Det er ikke en lille
opgave for dem, givet deres komplicerede baggrunde.
Efter nænsomme sessioner med deres terapeuter, var
pigerne i stand til at udsende invitationerne. Eliana
har ikke nogen biologisk familie; Amanda valgte at
ignorere det meste af sin biologiske familie og valgte i
stedet at invitere sin plejefamilie; mens Samara var i
stand til at invitere sin biologiske familie. Ugen før
festen tog pigerne ud for at shoppe efter sko og kjoler,
ledsaget af et biologisk eller plejefamiliemedlem, en
pige i national tjeneste og deres husmoder. Efter at
have været ude at handle, tog gruppen ud for at spise
frokost for at forkæle pigerne.

pigerne var ankommet, fik de deres hår sat op, og
deres negle og makeup plejet af professionelle
skønhedsspecialister for til sidst at få taget deres
billede af en professionel fotograf. Kl. 16.00, da
gæsterne begyndte at ankomme, var pigerne i diverse
stadier af begejstring. Eliana var meget boblende og
overstadig. Amanda var meget glad for at se sine
pleje-søskende, men var uengageret i selve
begivenheden. Samara for sit vedkommende vendte
sig indad og var sky og tilbagetrukket. Hun var dog i
stand til at have det sjovt, eftersom festen skred
frem. Pigerne blev behandlet som prinsesseser for en
dag og nød maden, som El Al havde sørget for til
lejligheden og deres egne personlige Bat Mitzvah
kager. Særligt rørende var det, da Amanda
inviterede sin fosterfamilie til at give en offentlig
velsignelse. De stod foran alle mens deres fosterbror
og søster erklærede, at hun var deres søster for altid,
uanset hvor hun bor, og hvor hun må befinde sig
følelsesmæssigt. Alle pigerne vil få et fotoalbum til at
huske dagen.

Festlig bordopstiling ved swimming poolen
Alt udenfor deres rutine kan være en udløser for
disse piger, og selvom det var nok så glædelig en fest
for dem, så blev pigerne observeret tæt for at
imødegå ethvert følelsesmæssigt problem, der måtte
opstå. Dagene efter festligholdelsen var ligeledes
udsatte, i og med at pigerne skulle tilpasse sig deres
daglige rutiner i Beit Goldschmidt. Elina, Amanda og
Samara – og deres familier – vil helt sikkert huske
deres Bat Mitzvah i årene, der kommer, takket være
det utrættelige arbejde som Beit Goldschmidts stab
lægger for dagen og de generøse bidrag ydet af de
handlende i form af varer og tjenesteydelser.

Tak for jeres generøse støtte.

Tak for
jeres
generøse
støtte. Jeres
støtte er
hjertevarmende
og sammen
kan vi
hjælpes ad
med at
redde nogle
af Israels
mest
udsatte
unge.

Feststedet for Bat Mitzvah var et privathjem, som
blev afsat til lejligheden, smukt pyntet op med
glitrende stole rundt om swimming poolen. Efter at
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The Lone Soldier Center
Rapport fra Lone Soldier Centeret til DJV, august 2017
Af Meira Weinstein
Vi takker mange
gange for den støtte
som Dansk-Jødisk
Venskab fortsat yder
til Lone Soldier
Centret og Israels
unge lone soldiers.
Meira

Programelementer
Intensiv Fysisk Træning:
Styrketræning i og uden for bølgerne.

Af Meira Weinstein

.

Der er pt. 6.400 lone soldiers i tjeneste
hos IDF, fra 52 lande i hele verden.
Centrets stab og hundredvis af
volontører arbejder hårdt på at opbygge
denne familie og sørge for de mange
ikke-tjeneste relaterede behov, som lone
soldiers har. Vi gør dette for at sikre, at
de bliver inkluderet og støttet i en
succesfuld tilpasning til livet i Israel.
Her følger en beretning om et 2-måneders
forberedelsesprogram (Mechina), Mikey Sporet
(Maslul Mikey), som er det første af sin slags for
nye immigranter og udenlandske volontører.
Denne sommer lancerede Centret et 2-måneder
langt forberedelsesprogram, ledet af tidligere
lone soldiers, med sigte på at lære unge, som er
på vej til at aflægge tjeneste i IDF, om landet
Israel, dets historie og dets folk, samt oplyse dem
om livet som soldat i IDF og i den forbindelse yde
ledertræning. Fyrre deltagere fra hele verden
tager del i denne unikke oplevelse organiseret
af Centret i forlængelse af det israelske
forsvarsministeriums ”Folkets Stemme
Forberedelses-program” (Mechinat Kol Ami).

Aktivitetsreferat
Alle deltagere fik intensiv hebraiskundervisning, ledet af undervisere
fra IDF. Grundlæggende kommunikationsfærdigheder, militært slang, navigationstermer, geografi, udefrakommende påvirkning
af det hebraiske sprog og kulturelle elementer
blev inkluderet og vægtet.
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Vandreture for at lære landet
Israel at kende - Maslul Mikey
vandrede fra Latrun til Center Bygningerne. En
anden tur var Wadi Kelt (en berømt vandretur
med en ørkenå, der leder fra Jerusalem ned til
Jeriko) i det judæiske højland. Nattevandring fra
Kibbutz Lamed'Heh op til Gush Etzion (I
fodsporene på redningsmissionen til Gush Etzion
i 1948). Dette var blot få af mange ture.

Navigationstræning – Deltagere tog del i tre dage
og nætter med navigationstræning og
partnernavigation i det nordlige Israel. Afbildet
er to deltagere i gang med at studere før de skal
ud i terrænet.

En af weekenderne kom 90 lone soldiers,
som er i aktiv tjeneste, for at fejre Shabbat
sammen på Centret i Jerusalem.

Mød nogle af vores deltagere!

Shana, oprindeligt fra Belgien, har
været bosat i Frankrig de sidste 7 år.
Hun har en grad i international handel
fra Lycée Alburt Camus in Nimes.
Shana har været aktiv i Hashomer
Hatzair (en zionistisk
ungdomsbevægelse), men hun boede i
Belgien og blev derved inspireret til at
melde sig til IDF, så at hun give sit alt
for det land hun elsker.

Uddannelse og det Israelske Samfund Maslul Mikey besøgte det israelske
parlament, Knesset, Højesteret, Israels
Museet & Palmach Museet
Deltagerne tilbragte også tid på Centret,
hvor de mødtes med frivillige rådgivere,
som selv har været officerer og lone
soldiers. De lærte om muligheder på
boligmarkedet, deres rettigheder, m.m.
Nederste to billeder viser først et besøg på
centret i Jerusalem. Nedenunder et
historieforedrag ved Ammunition Hill, et af
Seksdages Krigens hårdeste slag.

Forberedelsesprogrammet føles som en
stor forlænget familie, så jeg savner
ikke mine forældre så meget som hvis
jeg var taget direkte i hæren. Jeg er
også heldig, at jeg har en familie der
støtter mig derhjemme. Jeg forstår helt
sikkert mere hebraisk nu, end jeg
gjorde, før jeg startede på programmet.
Ulpan undervisning og
vores ledere hjalp mig til
det næste niveau, fordi jeg
konstant skulle tale
hebraisk”.
Shana vil gerne gøre
militærtjeneste i en
logistikenhed eller som
samarit.

Forts. Side 10
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Brian, oprindeligt fra

Overskrift

San Diego, har altid været på
udkig efter en måde hvorpå
han særligt kunne bidrage til
sine omgivelser. Ved at
indrullere sig i IDF føler
Brian, at han virkelig kan
have en effekt på sit folk og sit
land. Brians familie støtter
meget op om hans beslutning
om at foretage Aliyah
(immigration til Israel), og
selvom det selvfølgelig er
svært at være væk hjemmefra, så er Brian overrasket over,
hvor meget Israel har tilfælles med San Diego geografisk
mht. strande, bjerge og udfordrende vandreture. Brian
nyder at være med i forberedelsesprogrammet. Han
værdsætter muligheden for at lære fra dem, der har
gennemgået en succesfuld omstilling, såvel som
muligheden for at forbedre sit mundtlige hebraisk.

Yossi, fra Bergenfield New Jersey, har altid været
et aktiv medlem af sit lokalsamfund, igennem sin tjeneste
som paramediciner i Teaneck ambulancekorpset, som
volontør med Yachad (Sammen) og som ungdomsleder på
lejre og sin skole i New Jersey.
Yossi er begejstret for at være i Israel og føler stærkt for at
give igen til Israel. Før han begyndte på Maslul Mikey, var
Yossi frivillig i Lone Soldier Centret og hjalp til på enhver
vis. Igennem forberedelsesprogrammet har Yossi knyttet
stærke bånd med venner, som han er glad for at dele liv og
tjeneste med. Han har
lært nye færdigheder og
udbygget sin tillid til, at
han har evnerne til at
tjene i lederroller og
håber på at blive
befalingsmand eller
officer. Yossi vil gerne
gøre tjeneste i ”Chetz”,
en enhed for religiøse
faldskærmssoldater.

WIZO BASAR 2017
Basaren finder i år sted

Søndag d. 19. november kl. 12-16
Carolineskolen, (den gamle skole)
Bomhusvej 18, 2100 København Ø
Lad os bakke op om denne basar.
Redaktionen
DJV - side 10

Vedrørende
skattefradrag af
gavebidrag til
Dansk-Jødisk Venskab:
Dansk-Jødisk Venskab er af Skat
godkendt ifølge ligningsloven § 8A og § 12,
stk. 3.
§ 8 A:
I 2017 kan hver person få fradrag for i alt
15.600 kr. Fradrag efter § 8A kan benyttes
af begge ægtefæller.
§ 12, stk. 3:
Forpligtelseserklæring/Gavebrev
Under denne paragraf oprettes der
kontrakt med forpligtelse i 10 år på et fast
beløb eller en procentsats efter egen
indtægt brutto/netto.

Testamentarisk gave
Hvis du ønsker at testamentere en gave til
Dansk-Jødisk Venskabs arbejde, og har du
spørgsmål herom, er du meget velkommen
til at rette henvendelse til DJV’s kasserer:
Filip Graversen på tlf. eller mail - se
kolofonen s.2.

Tværkirkelige bedemøder
for Israel i 2017
”Bed om fred for Jerusalem”
(Salme 122,6)
Den 3. onsdag i måneden
kl.
kl. 19.
19.30 er der
bedemøde for Israel
18/10, 15/11 og 20/12
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

Kvittering for gaver og
kontingenter
til Dansk-Jødisk Venskab

Juli 2017:
Bodil Nielsen 500, Gurli Pedersen 100, Elding 600,
Johan Due 500, Jørgen Anker Hansen 100, Gudrun
Larsen 200, Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen
500, Kirsten Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen
500, Inge & Kim Thinggaard 135, Ole Hansen 150,
Christa Ross 100, Tage Barrit Nielsen 150, Jens
Erik & Else Pedersen 200, Peter & Lene Kusk 200,
Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Rasmus
Lindborg Andersen 100, Eva & Ove Stage 200,
Gerda Hedeby 300, Birta Hansen 500, Anette Pugh
500,Mr. PGJ 500, Anne Maria Zachariassen 150,
Max R. Stenbuck Petersen 200, Irene Bjerre 2000,
Inger Ravndrup Thomsen 1000, Else Grumsen 100,
Eva Guldborg 500, Elisabeth Stein 200, Anita
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Ove
Pedersen 300, Rita & Flemming Madsen 500,
Annelise V. Ruhnau 1000, E. Fanøe 1000, Anita &
John S. Vinkel 521, Niels E. Flensted-Jensen 100,
Anne Kirstine Günther 300, Kirsten Nielsen 1000,
Lore-Lisa Lauterlein 2000, Kari Pedersen 300,
Lone Hesselholdt 300, Johannes Jensen 2000,
Søren Bøgel Pedersen 150, Ally Jensen 100

Fattige og nødstedte jøder :
Dora Bjørneboe 1000 L.S., Jens Toft-Sørensen 200,
Fonden af 24.05.03 20.000 Orr Shalom og 10.000
L.S., Mads Koch Federspiel 100 L.S., Dianne
Kampp 100, Henny & Bent Larsen 250, Mrk. KIG
500 Orr Shalom, Rasmus Lindenborg Andersen
2000 og 1000 til L.S. Anni Frank 300, Anonym
6000 L.S., Else Grumsen 100, Kirsten Genach 1000
AKI, Ally Jensen 200 L.S., William Marcher 300
L.S.

August 2017:
Ole Hansen 150, Gurli Pedersen 100, Elding 600,
Jørgen Anker Hansen 100,Kirsten Jønsson 100,
Vickie Ann Nielsen 500, Ninna Pedersen 500,
Kirsten Steffensen 300, Inge & Kim Thinggaard
135, Tage Barrit 150, Gudmund Petersen 600,
Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Peter & Lene
Kusk 200, Christa Ross 100, Henning & Ellen
Tetzlaff 1780, Jens Erik & Else Pedersen 200, Eva
Nielsen Voesgaard 500, Jens Toft-Sørensen 200,
Mona Kristensen 200, Eva & Ove Stage 200, Birta
Hansen 500, Anette Pugh 500, Tommy & Kirsten
Vestesen 200, Helge Jørgensen 100, Carsten D.
Poulsen 150, Kurt Philmann 300, Kurt Clausen
100, Gerda Hedeby 300, Ove Pedersen 300,
Anonym 3600, Marlin Yonan 100, Rigmor
Gundfeldt 600, Bent Claudi Mortensen 100, Knud
Møller-Christensen 200, Dan V. Herron 500, Lene
Dige 100, Inger Ketty Jørgensen 800, Lis Pedersen
350, Grethe Katrine Knudsen 400, Øjvind

Rasmussen 200, Levi Andreas Hansen 200, Anita
Nørgaard 100, Hanne Jensen 150, Niels
Kristiansen 300, Edith Jensen 500, Ruth Tychsen
200, A. Woller 500, Niels Flensted-Jensen 100,
Henning Evald Lütje 300, Elisabeth Stein 1500,
Grethe & Hans Erik Sørensen 200, Emma & Iver
Pedersen 200, Kirsten Nielsen 500, Else M. Haahr
Rasmussen 100, Bo Nielsen 500, Erik Fanø
1000,Martin Ruben Dan 500, Søren Bøgel Pedersen

Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250, Edith Aggerboe 200
Ukraine, Gudrun Larsen 100 Or.Sh. og 100 L.S.,
Mads Koch Federspiel 100 L.S., Diane Kampp 100,
Mrk. KIG 500 Or.Sh., Johan Due 500, Anne Maria
Zachariassen 150, Kirsten Genach 700 AKI,
Kirsten Ladefoged 500, Kristent Fællesskab Valby
1000 og1000 Or.Sh., Brigitte Torp 2000, Anonym
8000 L.S. Gudrun Larsen 200 AKI

Kære støtter af Dansk-Jødisk Venskabs arbejde.
Sommeren er nu forbi, og vi går efteråret i møde, som
ofte er en travl tid. Trods ferietid og rejser har I som
trofaste støtter ikke glemt Dansk-Jødisk Venskab.
Hjertelig tak for alle bidrag.
Israel har lige fejret Rosh Hashanah d.20. september
og står i den kommende tid foran festerne Sukkot, samt
sidst på året Chanukah. I den sammenhæng vil vi gerne
sende højtidsgaver til vore samarbejdspartnere i Israel.
Igen en stor tak fra Dansk-Jødisk Venskab for gaver og
kontingenter i de forløbne måneder, og for fortsat støtte
til arbejdet til velsignelse for det jødiske folk.
Kontingent og Medlemskab
For at Dansk-Jødisk Venskab fortsat kan tilbyde
skattefradrag for gaver og kontingenter, har vi brug
for så mange medlemskaber som muligt. Se herom
på bagsiden af bladet.
Medlemskab opnås ved at betale mindst 100 kr. og
notere ved betalingen, at man ønsker at betale
kontingent. Der skal derfor lyde en opfordring til, at
man ved overførsel af gaver til vores konto skriver, at
man ønsker medlemskab, hvis det ikke hidtil er sket.
På forhånd tak til alle som i de kommende måneder vil
mærke betalingen ”Kontingent for 2017”

Med venlig hilsen
Filip Graversen
Kasserer
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Dansk-Jødisk Venskabs

Israel-stævne,
d. 4. november.
Tema:
Menighedens opgaver i forholdet til Israel.
Kl. 14.00: Menigheden og Israel – et åndeligt bånd
(Eva Ravn Møenbak, formand for DJV)
Kl. 16.00: Menighedens opgaver i forholdet til Israel
(Linda Møller, rejsesekretær for DJV)
Musik: May-Britt S. Rose
Salg af israelske produkter m.m.: Marvel Gulbrandsen
Maleriudstilling: Greta Axelsen

Kaffe, the og kage mellem de to møder
Stævnet afholdes i Apostolsk Kirke,
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Israel har brug for dig!
Bliv medlem af
Dansk-Jødisk Venskab
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. Benyt vedhæftede girokort eller
indsend dit medlemskontingent på vores
bankkonto (Se kolofonen s.2)
Bladet bliver gratis tilsendt.
HUSK:
Mærk indbetalingen ”medlemskab”

Rosh Hashanah
- År 5778
Onsdag aften den 20.september
begyndte det jødiske nytår - Rosh
Hashana - og de skriver nu
år 5778.
Lad os alle bede om, at dette nye år
må blive et godt og velsignet år for
Israel, for vore jødiske venner her i
Danmark og over den vide jord.

SHANA TOVA
Dansk-Jødisk Venskab
bestyrelsen

