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Leder
Kære Israel-ven!
Både i den jødiske og den kristne verden
står vi her ved årets afslutning over for to
store højtider, hvor lys og lystænding er et
centralt symbol for de to festers åndelige
indhold. Det drejer sig om Chanuka og Jul,
som begge vidner om Guds mirakuløse
indgriben i verden.
Eva Ravn Møenbak
Lyssymbolet går igennem hele Bibelen, fra
Guds første ord i skabelsesberetningen ”Der
skal være lys!” til prologen til Johannesevangeliet, hvor evangelisten
forkynder, at lys fra Gud skinnede frem midt i mørket, og at dette
sande lys er Jesus.
I år fejrer det jødiske folk verden over Chanuka-festens otte dage fra d.
d.12/12 til d. 20/12 til minde om, at Israels Gud sendte hjælp og
styrke, da det jødiske folk, som så mange gange før i deres historie,
stod over for truslen om udslettelse.
Som jøderne på makkabæer-tiden holdt fast ved deres tro på den ene
sande Gud, således har de etiopiske jøder fastholdt deres tro på Israels
Gud igennem årtusinder, og i dag er hovedparten af dem vendt hjem
til Israel. Men der er stadig en lille rest tilbage, som nu vender hjem. I
2017 er der kommet 1500 etiopiske jøder, hvoraf 700 er børn. Det er
disse børn, som vi med denne Chanuka-indsamling gerne vil hjælpe
til en god start i Israel. De står over for en krævende
integrationsproces med store faglige, sociale og kulturelle
udfordringer. Målet er, at disse børn i løbet af kort tid skal integreres i
det moderne liv i Israel, men det sker ikke uden hjælp.

Dansk-Jødisk Venskab har et meget fint
samarbejde med den israelske organisation Jewish
Agency, som iværksætter og koordinerer aliyah til
Israel og integrationen i landet. Jewish Agency har
udarbejdet målrettede hjælpeprogrammer til
etiopiske børn, hvor de bl.a. får kvalificeret hjælp
til deres skolegang. Et etiopisk barn kan få ekstra
skolehjælp i et år for kr. 1.200. Vi vil gerne som
minimum kunne hjælpe 30 af disse etiopiske børn
til en ny start i deres nye hjemland, Israel.

Vi ønsker jer alle
Vi ønsker
jer alle

Glædelig Chanuka
Glædelig Jul og Godt Nytår

Glædelig Chanuka
Glædelig Jul
Godt Nytår
Lad os stå sammen om denne opgave og
vise Israel, at vi som danske kristne har
omsorg for de mest
udsatte i det israelske samfund.
Vil du være med til at give de etiopiskjødiske børn en fremtid i Israel?
De har brug for din hjælp!
Du kan bruge vedlagte girokort eller indbetale via
netbank: reg. nr. 1551. kontonr. 000932 7398.
Mærk din gave Børn. Vi takker på forhånd for
enhver gave.

Hjertelige hilsner

Eva Ravn Møenbak,
formand for Dansk-Jødisk Venskab

Tværkirkelige bedemøder
for Israel i 2018
”Bed om fred for Jerusalem”
(Salme 122,6)
Den 3. onsdag i måneden
kl.
kl. 19.
19.30 er der
bedemøde for Israel
20/12-2017
17/1—21/2– 21/3- 2018
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
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Gensyn med landet
Linda Møller, DJV’s rejsesekretær, bringer en
frisk hilsen fra Landet
Endnu en dejlig tur til
Israel er gennemført.
En tur, hvor jeg fik
mulighed for at være
sammen med gamle
venner og møde nogle af
DJVs samarbejdspartnere. Selv om jeg
har boet i landet i
mange år, er der stadig
mange steder, jeg ikke
har nået at besøge. Bl.a. Schindlers grav. Mange
kender jo historien om den tyske forretningsmand,
som reddede næsten 1200 jøder fra døden, ved at
ansætte dem i sin fabrik under 2. Verdenskrig.
Beretningen er filmatiseret af Steven Spielberg i ”
Schindlers liste” fra 1993, - en anbefalelsesværdig
film, som modtog mange Oscars.
Schindlers grav ligger på Zions bjerg. Der havde
været mange før mig, - hvis man skal dømme efter de
mange sten, der var lagt på hans grav.
Jeg nåede også et besøg i The Olive Park ved
Ramat Rachel og en dejlig vandretur i Wadi Mamshit
i Negevørkenen, hvor jeg så ørkenen blomstre med de
skønneste liljer trods et halvt år uden regn. Et af
naturens store mirakler.

Hjertestrik
I tiden op til min rejse havde jeg fået samlet/tilsendt
næsten 30 kg med Hjertestrik fra kvinder rundt om i
Danmark. Flere at DJVs venner, som skulle til Israel,
havde tilbudt sig som kurere og havde de fine
hjemmestrikkede ting med i deres kufferter. Lidt af et
koordineringsarbejde.
Fik mail fra Gurli, Århus, at hun ville tage en
hel kuffert med egne farvestrålende strikkevarer med
også!
Stor var glæden hos Lena Levin og hendes stab
på ”Machaseh”, da jeg sammen med Gurli, Lars
Madsen, hans rejsegruppe m. fl kunne aflevere
strikketøj - hovedsageligt til større børn af fattige
forældre. Vi fik også anledning til at høre et
interessant og bevægende oplæg om ”March of Life”,
som afholdes i Israel i maj 2018, hvor man går via
Burma Road, Latrun.
Senere kørte jeg til Orr Shalom i Beit Shemesh,
hvor Idit Codish (som skriver rapporterne til Nyt fra
Dansk-Jødisk Venskabs arbejde) modtog en kuffert
fyldt med primært babytøj. Hun tilkaldte straks sin
kollega Shani for at dele sin begejstring over gaven.
De er dybt taknemmelige for det store arbejde, der er
lagt i at strikke og den megen kærlighed, der er lagt i
hver en maske!
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Der sendes en STOR tak til alle involverede parter, de
som har doneret garn, de, som strikker flittigt rundt
om i landet og de, som fungerer som kurere og sikrer,
at tingene kommer frem. TAK!

The Lone Soldier Center
Rapport fra Lone Soldier Centeret til DJV, Oktober 2017
Af Meira Weinstein
Rigtig mange tak
til Dansk-Jødisk
Venskab for jeres
vedvarende støtte
til Lone Soldier
Centret og Israels
Lone Soldiers.
Denne måned
kommer vil til at
Meira
fokusere på
måltider til
højtidsfesterne, som vi afholder for
hundredevis af Lone Soldiers i
Jerusalem og Tel Aviv.
Det jødiske nytår, Rosh Hashana, er
en af de helligste dage i den jødiske
kalender. Det er en tid til at fejre og
glæde sig og også begynde 10-dages
perioden med anger op til Dommens
Dag, Yom Kippur.
Dette år faldt Rosh HaShana før
Shabbat, og skabte derved en 3dages helligdag. Lone Soldier
Centret til minde for Michael Levin
var vært for 8 store måltider der
bespiste hundredevis af Lone
Soldiers i vores centre i Jerusalem
og Tel Aviv og viste derved, at disse

unge soldater havde en familie og
fællesskab, de kan regne med i
Israel.
Lone Soldiers fra hele verden samledes for at fejre Nytåret og give tak
for al velsignelserne i det foregående år og for at bede sammen for
fred, godt helbred, velsignelse og
overskud. Måltidet ved Rosh
Hashana afholdes som en ”Seder”,
hvori ceremonielle retter spises som
velsignelser for det forestående år –
æbler og honning, for at symbolisere
et sødmefyldt nytår, granatæble
som tegn på overskud, ligesom det
er rigt på frø. Der er også fisk, som
et tegn på fertilitet, tilsammen med
sæsonfrugterne.
Denne uge begynder vi at fejre
Løvhyttefesten, og vi planlægger at
være vært for helligdagsmåltider i
den store Sukkah, i den midlertidige
hytte i hvilken alle måltider spises
igennem den ugelange Løvhyttefest.

En dybfølt tak for jeres fortsatte
støtte og de bedste ønsker om et
Nytår fyldt med sødme foran jer!
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Debbie Faier

Orr Shalom –
Tak
Af Idit Codish

Rapport for Oktober 2017
Dansk-Jødisk Venskab

”Skycoaster”. De ældre teenagere nød især
forlystelserne, mens de yngre brugte det meste af
deres tid ved poolen.

Tak til jer!
Tak for jeres fortsatte støtte til Orr Shalom og for
jeres støtte til vores programmer og aktiviteter, der
er med til at redde og berige livet for Israels mest
udsatte unge. Jeres bidrag sikrer, at hvert eneste
barn, som I støtter, modtager den bedste pleje og
terapi, der hjælper dem videre til den fremtid, de
sådan fortjener. Her følger en rapport vedrørende
vores seneste Safe Haven lejr for udsatte børn og
unge.
Vores terapeutiske familiegruppehjem var lukkede
24 dage denne august, og alt imens mange Orr
Shalom børn kan vende hjem til deres biologiske
familie for en kort bemærkning, så er der 60 som
ikke kan. For disse børn – forældreløse, eller børn
fra en så voldelig, misbrugsplagede, dysfunktionelle
familiesituationer – er Orr Shaloms Safe Haven lejre
den eneste løsning. Takket være jeres støtte har vi
været i stand til at tilbyde dem et terapeutisk miljø,
tæt oppasning dag og nat, samtidig med at de også
får en række sjove sommerferieoplevelser. Vi er
derfor glade for at præsentere jer for en rapport fra
vores sommer Safe Haven lejr.
Denne sommer tog vi på mange ture uden for lejren
og havde en masse interessante oplevelser inden for
lejren også. Denne lejromgang var så succesfuld, at
mange af børnene henvendte sig direkte til
lejrlederen denne sommer for at sige, at de ikke kan
vente til at vende tilbage næste gang! Vores ture
uden for lejren med vores opmærksomme lejrstab
inkluderede:

Shefayim Vandland: Parken er en
populær sommerdestination for alle børn og spreder
sig over hele 24 hektar. Børnene havde det
kæmpesjovt, legede så intenst, at de alle sov rigtig
godt den nat, og havde en rolig og afslappende
morgen den næste dag.
SuperLand: Dette legeland i Rishon LeZion
har tre rutsjebaner, tre våde og tørre faciliteter, en
gondol, og bungee jumping der går under navnet
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Kibbutzbesøg: Vi fik lov til at besøge en
kibbutz en hel dag, hvilket inkluderede hoppeborge,
en kæmpepool, tromme workshop og cirkel, og en
lækker frokost. Børnene følte sig meget forkælet,
som beærede VIPs.
Aktiviteter på lejren inkluderede både workshops,
såvel som aktiviteter organiseret af de ældre
teenagere, som fik medansvar for nogle af deres
yngre lejrkammerater (Se afsnittet om Storebrødre
og -søstre); derudover havde vi to ugentlige
filmforevisninger på projektor efter aftensmad på
den saftige græsplæne mellem sovesalene. De ældre
teenagere camperede udenfor på græsset en nat i
telte!

Denne sommers
workshops inkluderede:
Graffiti workshop: en graffitikunstner kom til
lejren og ledte en workshop møntet på forskellige
former for graffiti kunst. Hver eneste lejrdeltager
blev forsynet med spraymaling og plader til at male
deres kreationer på og som kunne tages med hjem
Landbrug: En organisation, som specialiserer sig i
urbant landbrug, holdt en workshop der drejede sig
om grundlæggende vækstprincipper for mad,
hvorefter børnene sammen plantede salat – vi bliver
nødt til spændt at vente med at se hvordan vores
planter har klaret sig, til vi vender tilbage til vores
Sukkot lejr!
Hip Hop: en aktivitet som vendte tilbage på
børnenes egen forespørgsel. En hiphop underviser
underviste de ældre teenagere og yngre piger. De
koregraferede en dans som de sidenhen opførte på
besøgsdagen.
Derudover inkluderer faciliteterne på Kfar Silver, en
stor pool, trampolin og masser af boltreplads til
sportslege. Mange, mange timer blev tilbragt i
poolen med leg denne sommer!

Big Brother/Big Sister: Ved hver Safe Haven lejr
har vi kørt en Storebror-Storesøster ordning.
Teenagere får lov til at agere mentorer, mange for
første gang i deres liv, og yngre børn bliver matchet
med nogen som har været i deres sko og er kommet
videre fra trængsler, der ligner deres egne. Denne
ordning er meget populær blandt store- og
småsøskende – eftersom hver gruppe føler, at de har
nogen at tale med som ikke er en autoritetsfigur eller
vejleder. På denne lejr rykkede otte teenagere op i
den ældre gruppe og fik rollen som storesøskende. De
afholdt en bred vifte af aktiviteter for de yngre
søskende, men de to favoritaktiviteter var en
skattejagt og Cafe Orr. På Cafe Orr overtog de store
søskende cafeteriet og lavede pizzaer og chokolade
souffleer for alle de yngre søskende. De designede
menuer og betjente børnene i restaurantstil (i
modsætning til buffet, som er det normale her).
Bagefter sang de karaoke for de yngre børn, til alles
store fornøjelse.
(Af sikkerhedsgrunde vises ikke børnenes
ansigter.)

Besøgsdag: Husforældre og pigerne fra
nationaltjenesten kom fra Familiegruppehjemmene
kom på besøg en eftermiddag. Hvert eneste børn
havde en på besøg, så ingen følte sig ladt udenfor
eller alene. Børnene viste dem deres sovesale og gav
rundvisning på lejren. Derefter opførte pigerne en
dans, som de havde indøvet. Direktøren talte lidt om
Safe Haven, og præsenterede et slideshow med
billeder fra turene. Efter dette gav børnene deres
besøgene håndarbejder og gaver, som de havde brugt
den foregående dag på at forberede. Vi afholdt
derefter en ”Velsignelsescirkel”, hvori hver eneste
barn gav en velsignelse og sagde noget pænt om
barnet, der sad ved siden af ham eller hende, indtil
alle havde sagt en velsignelse og var blevet velsignet.
Dagen gik gnidningsfrit, og der var endda et par
tårer der løb ned over kinderne i løbet af
velsignelsescirklen!
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ISRAEL-STÆVNET 2017
Eva Ravn
Møenbak,
formand for
DJV, talte
på mødet
kl. 14.

Indtryk fra Dansk-Jødisk
Venskabs Israel-stævne
Menighedens opgaver i forholdet til Israel, således
lød temaet for dette års Israel-dag d. 4. november.
Københavns Frikirke lagde lokaler til, og
rammerne var ideelle til både at få ny inspiration og
nyde det gode fællesskab.
Eva Ravn Møenbak, DJV’s formand, og Linda
Møller, DJV’s rejsesekretær, stod for forkyndelsen.
Emnet for Eva Ravn Møenbaks undervisning var:
Menigheden og Israel – et åndeligt bånd. Med
fokus på Paulus’ lære i Efeserbrevet kapitel 2 og 3
samt Romerbrevet kapitel 11 fremlagde Eva den
helt unikke forbindelse, der er mellem den kristne
menighed og Israel. En sådan Gud-given relation
forpligter. Menigheden har et kald til at engagere
sig i Guds plan for Israel og det jødiske folk. Linda
Møller gav gode rapporter fra Dansk-Jødisk
Venskabs forskellige arbejdsgrene i Israel: Orr
Shalom, Ahavat kol Israel, Lone Soldier og Jewish
Agency.
Shulamit Ataya, som er messiansk jøde fra New
Zealand, gav et bevægende indlæg om, hvordan
kristnes støtte og hjælp til Israel er med til at
nedbryde barrierer, skabt af århundreders
antijødiske holdninger og handlinger.

Alt i alt en velsignet dag!
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Filip
Graversen,
kasserer
for DJV,
var
mødeleder

May-Britt
Rose fra
Frelsens
Hær, Valby
spillede
dejligt til
alle fællessange og
kor.

Marvel
Gulbrandsen
stod for
salget af
israelske
produkter,
kort,
malerier
m.m.

Menighedens opgaver i
forholdet til Israel
”Kend/Vær ikke uvidende om hemmeligheden
Israel” (Rom. 11,25-26)
”Husk på at det ikke er dig, der bærer roden, men
roden der bærer dig” (Rom. 11,18)
”Bed for Jerusalem” (Sal. 122,6; Es, 62,6-7)
”Påkald Herren, und ham ikke ro, før han
genrejser Jerusalem” (Es. 62,6)
”Forkynd på de fjerne øer: Han, som spredte
Israel, samler dem” (Jer. 31,10)
”Tal Zions sag” (Es.62,1)
”Trøst Israel” (Es. 40,1; Es. 57,14; Rom. 15,27)
”Genopbyg, fremmede skal genopbygge dine
mure” (Es. 60,10)
”Træd til” (Es. 61,5)
”Bring folket hjem” (Es. 49,23)
”Ban en vej for folket” (Es. 57,14; Es. 62,10)
”Væk Israels misundelse” (Rom. 11,14)

Kirsten
Graversen, medl.
af DJV’s
bestyrelse, var
mødeleder

Linda Møller,
DJV’s
rejsesekretær ,
stod for
forkyndelsen på
det sidste møde

Shulamit
Ataya, fra
New
Zealand,
gav et
indlæg
som blev
tolket af
Bjørn
Hansen

En rigtig god dag,
hvor vi mærkede
Herrens nærvær
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Åbne døre hos

Overskrift

AKI

Yoram Baruchin, lederen af hjælpeorganisationen AKI
og Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartner,
fortæller i det følgende, hvordan donationerne fra
Dansk-Jødisk Venskab skaber glæde og taksigelse
blandt de fattige i Jerusalem
Shalom kære danske venner af Israel
Der er meget at fortælle om Ahavat Kol Israels (AKIs)
aktiviteter, men lad os koncentrere os om de vigtigste
ting, som er sket på det sidste her hos AKI.
En familiefar kom til en af vores afdelinger kl. 00.30
om natten, bankede på døren og bad indtrængende
om Materna babymad. Faren bankede på døren, alt
imens han undskyldte for det sene tidspunkt men
sagde, at han ikke havde mad til spædbarnet, som
ikke ville holde op med at græde. Vi svarede ham, at
det netop er derfor vi står til rådighed 24 timer i
døgnet, 7 dage om ugen.
Et andet lignende tilfælde forekom sent fredag aften,
hvor alt var lukket pga. shabbat. En far bankede på
døren og havde brug for babymad af et bestemt
mærke, hvilket vi var i stand til at forsyne ham med.
Næste hverdag stødte en af vore medarbejdere på
faren og spurgte til barnet. Faren var fuld af
taknemmelighed til AKI og gav endda en donation,
således at vi kunne købe babymad til trængende
familier.
Igen en aften efter at shabbaten havde sænket sig,
blev der banket på døren. En mand havde brug for
medicin til sin hustru, som led af tandpine og så svær
tandkødsbetændelse, at hun vred sig af smerte. Han
fik med det samme to slags medicin, efter recept
naturligvis. Der var stor taknemmelighed at mærke
her.
Vi fortsætter også med vores maduddeling af
dagligvarer til storfamilier. Og vi er lykkedes med at
kunne tage to nye familier under vingerne til den
månedlige uddeling: familien Rafaeli med syv børn og
familien Dahan, hvor faren er gået bort og har
efterladt moren med 11 børn.
Et sidste tilfælde: en handicappet med lammelse i
halvdelen af kroppen havde en ven som henvendte sig
til os for at låne en kørestol for at transportere den
lamme til Tel Aviv til gældshøring. Den handicappede
skyldte 2.2 millioner NIS (ca. 4,2 millioner kr.) og
kunne ikke betale tilbage eftersom han var gået
konkurs efter flere års alvorlig sygdom. Kreditorerne
troede ham ikke indtil vennen kom og bad om at låne
en kørestol, så han kunne møde fysisk op. Da
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kreditorerne så mandens tilstand forstod de tingenes
sammenhæng og forbarmede sig over ham. En af
kreditorernes advokat sagde, at han ville skrive de
nødvendige breve for at slette hans gæld, ”Fordi jeg
nu ser, at du virkelig er i en slem situation”. Nogle
dage senere kom vennen for at fortælle os udfaldet, og
at gælden var blevet eftergivet. Vi fik en masse
glædeskys og knus.
Og med dette vil jeg gerne slutte af og sige til jer,
vores kære danske venner, må HaShem (Navnet/Gud)
velsigne jer i alt det I foretager jer og for al den hjælp
I giver til AKI.
Yoram Baruchin

Kvittering for gaver og kontingenter
til Dansk-Jødisk Venskab

September 2017:
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Henny &
Bent Larsen 200, Jørgen Anker Hansen 100,
Martha Hansen 1000, Kirsten Jønsson 100, Ninna
Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, Vickie Ann
Nielsen 500, Irene Bjerre 2000, Ute Jørgensen 100,
Inge Marie Kristensen 100, Bodil Nielsen 500, Inge
& Kim Thinggaard 135, Peter & Lene Kusk 200,
Renate Thomsen 100, Brian Kallehauge 500,
Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 150, Jens Erik &
Else Pedersen 200, Christa Ross 100, Eskil Holm
100, Eva & Ove Stage 200, Hanne Petersen 200,
Gerda Hedeby 300, Ove Pedersen 300, Ditte & Ivar
Markussen 500, Anette Pugh 500, Mrk. BVJ
15.000, Inger Ravndrup Thomsen 2000, Asa Skaale
Christoffersen 100, Else M.Pedersen 300, Thorkild
Hedegaard Laursen 50. Ole Jensen 300, Birta
Hansen 500, Anna M.Becker 600, Else M.Pedersen
200, Gisela Kühn 300, Martha Hansen 1000,
Lisbeth Frølund Jensen 100, Michael Wadsholt
100, Bente Westling.

Fattige og nødstedte jøder :
Mads Koch Federspiel 100 L.S., Jens Toft-Sørensen
200, Dianne Kampp 100, Mrk.KIG 500 O.Sh.
Gudrun Larsen 100 O.Sh. & 100 L.S., Karl Aage
Hagsteen 800, Anne Maria Zachariassen 200,
Johan Due 500, Dora Bjørneboe 2000.
Chanuka:
Nina Melchior 150, Mrk.S.2000, Else Grumsen 200,
Lillian Lindholm Jensen 1200.

Oktober 2017:
Grethe & Hans Erik Sørensen 200, Elding 600, Ole
Hansen 150, Gurli Pedersen 100, Kirsten Jønsson
100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300,
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard
135, Elisabeth Stein 2000, Anonym 100, Helle
Hansen 300, Hans Cristian Marsbøll 200, Tage
Barrit Nielsen 150, Brian Kallehauge 500, Peter &
Lene Kusk 200, Jens Erik & Else Pedersen 100,
Tommy & Kirsten Vestesen 200, Renate Thomsen
100, Christa Ross 100, Jørgen Anker Hansen 100,
Michael Bramming 100, Gerda Hedeby 300, Ove
Pedersen 300, Birta Hansen 500, Anette Pugh 500,
Svend Høy 500, Brigitte Torp 2000, Eva & Ove
Stage 200, Hava & Bjørn Andersen 150, Birthe &
Victor Hansen 500, Inger Ravndrup Thomsen 1000,
Helga Nygaard Nielsen 2000, M&F Kaltoft 100,
Lotte G.Knudsen 100, BAS Holding APS 100,
Henning Evald Lûtje 300, Jens Otto Villadsen 500,
Margit Irene Olsen 600, Søren S.& Eva
M.Ullersted 200, Levi Andreas Hansen 200, Anita
Nørgaard 100, Bo Nielsen 500, Anonym 200, Niels
E.Flensted-Jensen 100, Hanne Jensen 150, Kirsten
S.& Ole E.K.Olesen 300, Jens & Ida Schytt 200,
Jørgen V.Pedersen 2000, Dora Andersen 500, Niels
Kristiansen 500, Anna Wendelboe 4000, Anna

Boelskifte 200, Elisabeth D.200, Preben & Bente
Müller 200, Dunja Vilja Novak 500, Søren
Christian Christensen 300, Knud Egon Wraa 200,
Nellie & Henning Madsen 300, Senior Bykirken
Vejle 1146, Ole Jensen 300, Tove Høst 300, Aase
Helen Nielsen 900, Lily Kjelkvist 100, Søren Bøgel
Pedersen 150, Carsten Ladefoged 100, Levi
Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Lise
Lotte Skovløkke 500, Birthe Højbye Mortensen
100, Poul Løkke Nielsen 100, Finn Jensen 50, Niels
E.Flensted-Jensen 100, Claus Bøgh Larsen 200,
Adam Konski 100, Birgit Askholm 150, Aage
Woller 500, Leif Erik Niclassen 13.686, Søren Bøgel
Pedersen 150, William Marcher 100.

Fattige og nødstedte jøder:
Gudrun Larsen 100 O.Sh.& 100 L.S.,Jens ToftSørensen 200, Henny & Bente Larsen 250, Dianne
Kampp 200, Mrk.KIG 500 O.Sh. Kirsten Genach
600 AKI, Johan Due 500, William Marcher 200
L.S., Kaj Moslev 500 L.S., Anni Bak Frank 100,
Anonym 200 L.S., Kirsten & Poul Hegelund 5000
JA, Solvejg & William Brown 8000 JA, 8500 O.Sh.
& 8500 L.S., Anonym 4000 L.S., Kirsten Frost
Christensen 12.000.
Chanuka:
Tage Barrit Nielsen 500, Michael Bramming 200,
Søren S & Eva M.Ullersted 1000, Esther Sørensen
500, Niels Kristian Søensen 2000, S.& H Næsager
300, Levi Randrup 500, Ole Erik ´Kristjansen 20,
Bodil Nielsen 500, Bente & Preben Müller 1200,
Inge Marie Kristensen 200, Gudrun Thomsen 200,
Ruth Tychsen 300, Hans Peter Lausten-Thomsen
1200, Christian Nissen 250, Erna Møberg Hansen
1000, Kirsten Nielsen 500, Anonym 5000, Søren
Bøgel Pedersen 250, Else Marie Jensen 200, Ole
Hamann 200, Carsten Ladefoged 500.

Kære venner af DJV
Her ved udgangen af året vil jeg sige jer en stor
tak for alle gaver, Dansk Jødisk Venskab har
modtaget gennem 2017. Tak for de trofaste
bidrag måned efter måned, som gør det muligt for
os at støtte vore samarbejdspartnere i Israel.
Også mange tak for alle bidragene til etiopiske
børn. Det har været dejligt at se så mange, som
har støttet op om denne Chanukah gave til Jewish
Agency.

Medlemskontingent
Vi går nu snart ind i 2018, og på forhånd mange
tak til alle som vil indbetale kontingent for 2018.
Vi har stor brug for alle medlemskaber, så vi
fortsat kan tilbyde §8 fradrag ved skattevæsenet, i
forbindelse med bidrag til DJV.
Ved betaling af mindst 100 kr. notér da gerne
”kontingent 2018”.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at
ønske jer alle en glædelig juletid og et velsignet
nytår. Dette igen med STOR TAK for alle bidrag
gennem 2017.

Venlig hilsen Filip Graversen - kasserer
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Dansk-Jødisk 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.

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.

Israel har brug for dig!
Bliv medlem af
Dansk-Jødisk Venskab Vi tager imod strikkede trøjer, huer, sokker m.v.

Hjertestrik

til børn i Israel.
For yderligere info:
Dansk-Jødisk Venskab er en
Linda Møller
nonprofit forening, så dit
medlemsbidrag går ubeskåret Tlf. 50566414
til støtte for Israel.
Mail:elkaer1@gmail.com
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”

