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Menigheden og Israel –  
et åndeligt bånd 
 
Vi bringer her 1. del af Eva Ravn 
Møenbaks undervisning i forbindelse 
med Dansk-Jødisk Venskabs Israel-
stævne d. 4.11. 2017 
 
 
Det overordnede tema for Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne i år er: Menighedens 
opgaver i forholdet til Israel, og mit emne her til dette møde er Menigheden og Israel 
– et åndeligt bånd. Før vi ser på, hvilke opgaver vi har i forholdet til Israel, må vi 
være helt klare over, hvad vores relation er til Israel. Det er nemlig en hel speciel 
relation, en helt unik relation, som vi ikke har med noget andet folk på denne jord. Vi 
skal se på flere facetter i denne åndelige forbindelse, dette åndelige bånd, som vi som 
kristne har til Israel og det jødiske folk. 
 
Hvad enten vi forholder os til Israel eller til andre mennesker, så repræsenterer vi 
Jesus, vi er som kristne blevet sendt af Herren, og vi taler og vi handler i hans navn, 
og det har vi mandat til. I 2. Korintherbrev 5,20 skriver Paulus: ”Vi er udsendinge i 
Kristi sted”. Herren sender os ikke tomhændede, vi har fuldmagt, vi har mandat til at 
handle i hans navn. Vi har en udrustning med os, men Herren giver os ikke bare nogle 
teknikker eller en manual, Herren giver os sig selv. Og det er relationen til ham, det 
drejer sig om, for Herren vil fællesskab med os, han vil dele sine tanker med os, han 
vil velsigne os med sit eget nærvær. Og det er min bøn, at vi må have åbne hjerter og 
sind, så vi kan kende Guds tanker med og Guds kærlighed til os og til sit folk Israel. 
 
Hvor ved vi nu det fra? Hvor ved vi fra, at Herren er med os? Hvor ved vi fra, at 
Herren vil velsigne os? Jeg er sikker på, at I alle tænker, det ved vi fra Skriften, og det 
ved vi fra vores personlige møde med Jesus, som er Guds levende ord sendt til os. 
Denne sandhed giver Bibelen os i en kontekst, i en sammenhæng, og sammenhængen 
er med Israel, for den velsignelse, som vi har del i, og som udruster os, er 
frelseshistorisk set først blevet givet til Israel, og Gud har aldrig annulleret sin 
velsignelse til Israel. Det giver nogle vigtige dimensioner i Guds frelsesplan for 
verden, som hører med til evangeliet om Jesus Kristus.  
 
Jeg er sikker på, at indgangsniveauet i viden om Israel i denne forsamling er højt. I 
ved en masse om Israel, og jeg er sikker på, at I kan bekræfte, hvor stor en 
velsignelse, det er i jeres liv, fordi den opmærksomhed I har på Israel og det jødiske 
folk peger hen på Guds store handlinger og ophøjer Gud, og det er det, det hele drejer 
sig om. 
 
Og fordi I ved så meget i forvejen, kan vi gå lige til sagen. Og det er mit håb og min 
bøn, at det vi nu skal dele med hinanden må skabe et frelseshistorisk overblik. Noget, 
der kan begejstre mig, er at opleve et overblik, at se at Bibelens budskab er en enhed. 
Der er en enhed mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. I Guds tanke 
er der en enhed mellem Israel og den kristne menighed. Gud er en Gud, der 
sammenføjer, og det gør han i Jesus Kristus, som der står i Efeserbrevet 1,10. 
 
Vi skal allerførst følge Paulus’ argumentation for at sige, at ikke-jøderne, dvs. os som 
kristne, har del i Guds løfter til Israel ved tro på Jesus. Jeg har samlet en opstilling 
over de steder, hvor de to apostle Paulus og Peter viser os, hvordan vi er med, 
hvordan Guds løfter også er til os, når vi er i Kristus.  
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Vi ønsker jer alle 
 
Glædelig Chanuka 
 
Glædelig Jul 
 
Godt Nytår 

 
Som I kan se, er der et citat fra både Det Gamle testamente og 
Det Nye Testamente. Det viser helt konkret, at den kristne 
menighed ikke er der først, men at vi er kommet med i noget, 
der var før os. Løfterne er: Herren vil være vores Gud. Han 
vil aldrig trække sig bort fra os, han er den, der kommer til 
os. Gud sendte sin søn Jesus, som er hans tolk, som viser os, 
hvem Gud er. For Jesus er Herren. Gud er verdens Skaber og 
Herre, og han fører verdens gang frem mod sit mål, som er 
Gudsrigets komme, som er en nyskabelse, som Johannes 
Åbenbaringen fortæller os. Så derfor peger løftet om landet 
egt. på verden. Det er nemlig sådan med Guds løfter, at de er 
uendelige, de opfyldes stadig dybere og dybere. Vi kommer 
aldrig til bunds i Guds løfter, de kan aldrig udtømmes, de er 
lige så uendelige som Gud selv, løfterne bliver stadig rigere 
opfyldt.  
 
Disse løfter er indsat i en pagtsrelation. Gud indgår evige 
pagter med Israel, hvor disse løfter er indholdet.Jeg har lavet 
en oversigt over de centrale pagter, Gud har indgået med sit 
folk Israel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagterne afløser eller ophæver ikke hinanden, men der er en 
stadig rigere opfyldelse. Pagten med Abraham er grundlaget 
for Guds handlen med sit folk og sit land. Når der så står ’ny 
pagt’ hos Jeremias, så er meningen med betegnelsen 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 her 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 konge over hele jorden. 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 mål.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 en 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. Hvis vi ser på pagten med Abraham, så 
gentages den for Abrahams søn Isak, og ligeledes Isaks søn 
Jakob. Ved hvert generationsskifte gentages løftet om, at 
velsignelsen til Abraham skal gælde alle. 

 

Og hver gang understreges det, at velsignelsen skal nå ud til 
alle jordens folkeslag. Vi skal blive ved denne universelle 
dimension, som er helt central i bibelen, både Det Gamle 
Testamente og Det Nye testamente. I Galaterbrevet kalder 
Paulus det for et evangelium, dvs. et glædeligt budskab.  
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Menighedens medandel i løfterne til 

Israel 

• Afkom, folk (1. Mos, 12,2; Gal. 3,29)

• Herren vil være folkets Gud (1. Mos. 17,7; 

2.Kor. 6,16)

• Folket skal være et kongeligt præsteskab 

(2. Mos. 19,6; 1. Pet. 2,9-10)

• Landet → verden (1. Mos. 13,15; Rom. 4,13)

Menighedens medandel i løfterne til 

Israel 

• Afkom, folk (1. Mos, 12,2; Gal. 3,29)

• Herren vil være folkets Gud (1. Mos. 17,7; 

2.Kor. 6,16)

• Folket skal være et kongeligt præsteskab 

(2. Mos. 19,6; 1. Pet. 2,9-10)

• Landet → verden (1. Mos. 13,15; Rom. 4,13)

Guds løfter til Israel

Herren vil vHerren vil væære folkets Gudre folkets Gud LandlLandløøftetftet

AbrahamspagtenAbrahamspagten 1. Mos. 17,71. Mos. 17,7 1. Mos. 17,81. Mos. 17,8

Sinajpagten   2. Mos. 19,5Sinajpagten   2. Mos. 19,5--66 5. Mos. 11, 185. Mos. 11, 18--2525

DavidspagtenDavidspagten 2. Sam. 7,242. Sam. 7,24 2. Sam. 7,102. Sam. 7,10

Den nye PagtDen nye Pagt Jer. 31,33. Jer. 31,33. Jer. 32, 38Jer. 32, 38--4141

1. Kor. 11,251. Kor. 11,25--2626 1. Kor. 11,251. Kor. 11,25--2626

Guds løfter til Israel

Herren vil vHerren vil væære folkets Gudre folkets Gud LandlLandløøftetftet

AbrahamspagtenAbrahamspagten 1. Mos. 17,71. Mos. 17,7 1. Mos. 17,81. Mos. 17,8

Sinajpagten   2. Mos. 19,5Sinajpagten   2. Mos. 19,5--66 5. Mos. 11, 185. Mos. 11, 18--2525

DavidspagtenDavidspagten 2. Sam. 7,242. Sam. 7,24 2. Sam. 7,102. Sam. 7,10

Den nye PagtDen nye Pagt Jer. 31,33. Jer. 31,33. Jer. 32, 38Jer. 32, 38--4141

1. Kor. 11,251. Kor. 11,25--2626 1. Kor. 11,251. Kor. 11,25--2626

Den universelle dimension i Guds pagt med 
Israel                 velsignelse til alle folkeslag 

•1. Mos. 12,3: I dig skal alle jordens 
slægter velsignes.

•1. Mos. 18,18: og alle jordens folk skal 
velsignes i ham.

•1. Mos. 22,18: Alle jordens folk vil lade sig 
velsigne i dit afkom, fordi du adlød mig.

•1. Mos. 26,4: Alle jordens folk vil lade sig 
velsigne ved dine efterkommere.

•1. Mos. 28,13-14: I dig og i dit afkom skal 
alle jordens slægter velsignes.

Den universelle dimension i Guds pagt med 
Israel                 velsignelse til alle folkeslag 

•1. Mos. 12,3: I dig skal alle jordens 
slægter velsignes.

•1. Mos. 18,18: og alle jordens folk skal 
velsignes i ham.

•1. Mos. 22,18: Alle jordens folk vil lade sig 
velsigne i dit afkom, fordi du adlød mig.

•1. Mos. 26,4: Alle jordens folk vil lade sig 
velsigne ved dine efterkommere.

•1. Mos. 28,13-14: I dig og i dit afkom skal 
alle jordens slægter velsignes.

Abrahamspagtens universelle 
dimension

”Og da Skriften forudså, at det er af tro, 
Gud erklærer folkeslagene retfærdige, 
fik Abraham det evangelium forkyndt: ”I 
dig skal alle folkeslagene velsignes”

(Gal. 3,8)

Abrahamspagtens universelle 
dimension

”Og da Skriften forudså, at det er af tro, 
Gud erklærer folkeslagene retfærdige, 
fik Abraham det evangelium forkyndt: ”I 
dig skal alle folkeslagene velsignes”

(Gal. 3,8)
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.Det Gamle Testamente forudsiger altså, at hedningerne skulle 
velsignes i Abrahamspagten. Lige fra starten var det Guds 
plan, at nationerne skulle velsignes igennem Israel. Og det er 
sket i Jesus, som netop bliver kaldt for Abrahams søn. 
Dette er et meget stærkt vidnesbyrd om, hvad formålet er med 
Guds pagter med Israel. Dette altomfattende 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 folkene, og Israel spiller 
fortsat en rolle i at velsigne verden. Vi ser det markant udtrykt 
i Skriften, hvordan landet peger på verden. Landet peger frem 
mod verden og grunder sig i Guds herredømme over verden. 
Ligesom folket, sådan peger landet også ud over sig selv . 

 

Landet udvides til at gælde verden, landet universaliseres til 
verden. Men det er ikke det samme som at sige, at det 
konkrete land Israel nu ingen rolle spiller mere, ingen 
betydning har mere, eller at det jødiske folk og deres 
udvælgelse ikke har nogen betydning. Men vi har her et 
billede på, at verden ikke er gledet Gud af hænde, den angst 
og det mismod, som kan fylde mange mennesker i dag, 
behøver vi ikke ligge under for, for verden tilhører Gud, og 
han vil oprette sit rige. 
  
Jeg vil gerne blive lidt ved den måde Paulus udtrykker det 
faktum, at det også er til os, at løfterne lyder. Paulus skriver, 
at alle I, der er døbt til Kristus, er arvinger til Guds løfter.  

 

 

 

Paulus peger på noget, der er uden for os, et ritual, der er 
blevet udført, en dåb. Det er noget meget konkret, der er sket 
på et tidspunkt i vores liv. Jeg er glad for, at Paulus udtrykker 
det på den måde, at han skriver, at alle vi, der er blevet døbt til 

Kristus, har arveret, vi er Guds børn. Det er klart, at troen er 
det helt grundlæggende, men man kunne måske tænke: mon 
min tro nu er stor nok, eller sikker nok, eller god nok? Derfor 
er det et ritual, som Paulus peger på, for at understrege den 
fuldstændigt sikre og faste klippe, vi står på. Vi kan 
opsummere på følgende måde:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi skal især lægge mærke til, at Paulus bruger præfikset, dvs. 
forstavelsen med, på græsk, som er det sprog Paulus skriver 
på, er det forstavelsen syn.   

 

  
Hele seks gange understreger Paulus den pointe, at 
menigheden ikke eksisterer i stedet for Israel, men sammen 
med Israel.  

 
 
 
 
 
(2.del bringes i næste nummer af  
Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab) 

”Med” συν (græsk ‘syn’)

•medborgere (Ef. 2,19)

•holdes sammen (Ef. 2,21)

•I bliver bygget sammen med os (Ef. 2,22)
•medarvinger (Ef. 3,6)

•medindlemmede (Ef. 3,6)
•medandel (Ef. 3,6)

”Med” συν (græsk ‘syn’)

•medborgere (Ef. 2,19)

•holdes sammen (Ef. 2,21)

•I bliver bygget sammen med os (Ef. 2,22)
•medarvinger (Ef. 3,6)

•medindlemmede (Ef. 3,6)
•medandel (Ef. 3,6)

Landet                   verden 

”Det var ikke ved loven, at Abraham 
eller hans efterkommere fik løftet om 
at de skulle arve verden, men ved 
retfærdighed af tro”. (Rom. 4,13)

Landet                   verden 

”Det var ikke ved loven, at Abraham 
eller hans efterkommere fik løftet om 
at de skulle arve verden, men ved 
retfærdighed af tro”. (Rom. 4,13)

Den kristne menigheds medandel 
i løfterne til Abraham -

det åndelige bånd
• ”Kristus har løskøbt os … for at velsignelsen til 

Abraham kunne nå ud til hedningerne”
(Gal. 3, 14).

• ”Det hedder ikke: ”og til dine afkom” i flertal, men 
i ental: ”og til dit afkom”, og det er Kristus”
(Gal. 3,16).

• ”Alle i, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer 
Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde 
eller græker … for I er alle én i Kristus, og hører 
I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i 
kraft af Guds løfte” (Gal. 3,27-29).

Den kristne menigheds medandel 
i løfterne til Abraham -

det åndelige bånd
• ”Kristus har løskøbt os … for at velsignelsen til 

Abraham kunne nå ud til hedningerne”
(Gal. 3, 14).

• ”Det hedder ikke: ”og til dine afkom” i flertal, men 
i ental: ”og til dit afkom”, og det er Kristus”
(Gal. 3,16).

• ”Alle i, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer 
Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde 
eller græker … for I er alle én i Kristus, og hører 
I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i 
kraft af Guds løfte” (Gal. 3,27-29).

Opsummering: Den kristne menigheds 
medandel i løfterne til Abraham

• Løfterne til Israel er også givet til den kristne menighed

(Gal. 3, 14)
Hvordan det?

• Abrahams afkom = Jesus Kristus (som er Guds søn og 
Abrahams søn, Jesus var jøde) (Gal. 3,16).

• De kristne tilhører Kristus ved dåben, og er dermed i 
ham også Abrahams afkom (Gal. 3,27).

• ”Hedningerne er medarvinger og medindlemmede i 
legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus”
(Ef. 3,6)

Opsummering: Den kristne menigheds 
medandel i løfterne til Abraham

• Løfterne til Israel er også givet til den kristne menighed

(Gal. 3, 14)
Hvordan det?

• Abrahams afkom = Jesus Kristus (som er Guds søn og 
Abrahams søn, Jesus var jøde) (Gal. 3,16).

• De kristne tilhører Kristus ved dåben, og er dermed i 
ham også Abrahams afkom (Gal. 3,27).

• ”Hedningerne er medarvinger og medindlemmede i 
legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus”
(Ef. 3,6)



 

Orr Shalom 

– Tak 

Af Idit Codish 

 

 

 
Rapport for December 2017  
 

Tak for jeres fortsatte støtte til Orr Shalom og vores 
behandlingsprogrammer, der redder og beriger liv 
blandt Israels mest udsatte unge. Jeres midler sikrer at 
hvert eneste barn som I støtter modtager den bedste 
omsorg og terapi for at give dem den fremtid som de 
sådan fortjener. I det følgende kan I læse en opdatering 
på Beit Goldschmidt Hjemmet for teenagepiger. 
 
Som det eneste tiltag af sin slags i Israel, så er Beit 
Goldschmidt et lukket hjem for nogle af Orr Shaloms 
vanskeligste piger, som har oplevet den værste slags 
misbrug og vanrøgt. Næsten alle har været 
hospitaliseret forud for deres anvisning til Beit 
Goldschmidt. Pigernes adfærdsmæssige og 
psykologiske problemstillinger er så alvorlige at de 
ikke kan integreres i andre behandlingsprogrammer. 
Vores mission er at sætte grænser alt imens vi drager 
omsorg for deres skrøbelige mentale og 
følelsesmæssige tilstand for at rehabilitere deres tiltro 
til sig selv og andre. 
 

Samara fuldfører! Efter fem år på Beit 
Goldschmidt, så har Samantha fuldendt 
behandlingsprogrammet. Vi er meget stolte over de 
fremskridt som hun har gjort, især i løbet af det seneste 
år. Selvom Samantha er flyttet videre til et mere åbent 
hjem, så bevarer vi kontakten til hende. I forbindelse 
med hendes afskedsfest lavede hjemmets stab en meget 
rørende film, som viste billeder og klip af Samara og 
hendes venner i løbet af årene. Samara tog spansk som 
fritidsaktivitet, mens hun var Beith Goldschmidt og 
opdagede en populær sydamerikansk sanger, som hun 
kom til at holde meget af. En vejleder fra staben 
kontaktede sangeren over Facebook, og til alles store  

 
overraskelse og glæde – især Samaras! – så indspillede 
han en velsignelse på spansk, som blev en del af 
filmen. Samara var ovenud henrykt!  
 
 

Fokus på Adele: Tre nye piger er for nyligt 
ankommet til Beit Goldschmidt. En af dem, Adele, er 
14 og kommer fra en barsk baggrund, hvilken har 
involveret seksuelt misbrug. Hendes mor er narkoman 
og sidder i fængsel. Hendes biologiske far har aldrig 
været en faktor i hendes liv. Som syvårig blev Adele 
fjernet fra sit hjem, grundet morens ustabilitet, for at bo 
hos en meget kærlig og omsorgsfuld plejefamilie, hvor 
hun boede indtil hun blev fjorten. For nylig blev Adele 
anvist til Beit Goldschmidt fordi hun udviste ekstreme 
adfærdsproblemer. Hun er nu begyndt at falde til i en 
rutine på Beit Goldschmidt, og hendes plejeforældre 
holder fast i at besøge hende hver uge.  

 
Tak til jer fra dybet af vores hjerter, for 
al den støtte I giver Orr Shaloms børn. 
Jeres støtte betyder alverden  
for os.  
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Debbie Faier 

 

 



 
I november og december giver vi assistance til 500 lone 
soldiers der skal til at begynde deres rekruttid i IDF. IIsraels 
forsvar) En stor del af forberedelsen er at sørge for at de er 
klar til de mentale udfordringer, som de vil komme ud for i 
løbet af deres militærtjeneste og at gøre dem i stand til at tøjle 
deres motivation og inspirere soldaterne omkring dem. 
 

Med dette i sinde tog vi 120 lone soldiers på 1-2 dages 
vandreture igennem Wadi Kelt, en naturskøn sprækkedal med 
en naturligt forekommende kilde lige uden for Jerusalem. På 
vandreturen får de set en bid af skønheden  
som findes i det land de skal til at beskytte. Vi opmuntrer dem 
til ikke snævert at fokusere på en bestemt IDF enhed eller 
funktion, men snarere til at være bevidste om den indvirkning 
som deres tjeneste vil have på alle de israelsk-fødte soldater 
omkring dem og acceptere den lille rolle som individet har i 
den store maskine og struktur, der går under navnet IDF. 
Centret gennemførte yderligere tre vandreture for rekrutter, 
der gik på hebraisk kursus ved Mikve Alon. 
 
Efter hver vandretur kommer rekrutterne til Jerusalem Centret 
for at få en til-en vejledning med centrets volontører og stab.  
 

Presserende behov 
Eftersom mange lone soldiers ankommer til Israel uden noget 
sted at bo, så søger Centret aktivt efter en boligejendom og 
midler til at huse soldater før de påbegynder deres tjeneste. 
Meningen er at hjemmet skal tilvejebringe korttidsbolig for 
lone soldiers og en ramme for at de kan udføre 
volontørarbejde og lære hebraisk mens de forbereder sig på 
militærtjeneste og finder langtidsboligløsninger.  
 
Vi var henrykte over at se Josh og Noam, to lone soldiers som 
bor i vores Arnona-Jerusalem bolig, blive valgt til ”Bedste 
Soldat ” i deres respektive bataljoner for hele træningsforløbet 
i Golanibrigaden. Golani har i alt 4 bataljoner – hver bataljon 
valgte en ”Bedste Soldat” for hele grund- og 
videretræningsforløbene. 
 
Josh, som er afbilledet til venstre, er født og opvokset i Idaho. 
Han var røgdykker i USA's skovtjeneste igennem 4 år før han 
besluttede at komme til Israel og gøre tjeneste i IDF som 22-

årig. Han er her 
afbilledet med sin far, 
som kom hele vejen fra 
Boise, Idaho, for at 
lykønske ham.  
 
Noam som man kan se 
til højre er en 
israelskfødt lone 
soldier der kommer fra 
en svær baggrund (som 
det DJVs venner 
kender fra Orr Shalom 
børnene). Han gør nu 
tjeneste i Sayeret 
Golani 
(Golanibrigadens 
specialstyrkeenhed.) 
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The Lone Soldier Center 
Rapport fra Lone Soldier Centeret til DJV, December 2017 

Af  Johs Flaster 

Josh 

Aktiviteter i Israels soldaterhjem: Lone Soldiers 
 
Josh Flaster, lederen af 
Lone Soldier i Jerusalem, 
fortæller her om det 
sociale arbejde, der 
udføres i  soldaterhjemmet 
i Jerusalem 



Han håber på, og opmuntres nu af sine officerer, til at tage på 
officersskole. Noam ses her med Tziki, en af lone soldier 
centrets ledende søjler, som har været mentor for Noam 
igennem to år.  
 
Vi kunne også fejre tre nye forlovelser i oktober på centret. 
Forneden kan man se Keren og Zach, begge tidligere lone 
soldiers der er meget aktive volontører på centret. Keren er 
noget nær et geni, og gjorde tjeneste i en enhed fuld af sådanne 
kapaciteter. I dag studerer hun til læge på Hebrew University i 
Jerusalem. Zach fungerer som koordinator for 
volontørvejledere på vores center i Jerusalem, hvor de to også 
mødte hinanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi får besøg af mange af vores støtter fra rundt omkring i 
verden og håber også på at kunne byde jer velkommen en dag. 
Vi har alt fra hyggelige Shabbatmåltider til store festligheder 
ved Thanksgiving, med op imod 1,000 deltager, og en stor 
barbecue på Israels Uafhængihedsdag. Sig til hvis I 
nogensinde for mulighed for at besøge os. 
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Keren og Zack 

Tværkirkelige bedemøder Tværkirkelige bedemøder   
for Israelfor Israel i 2018 i 2018  

”Bed om fred for Jerusalem”  
(Salme 122,6) 

Den Den 33. . onsdag i måneden onsdag i måneden   
klkl. . 1919..30 30 er der er der   

bedemøde for Israelbedemøde for Israel  
            

21/221/2–– 21/3 21/3-- 2018 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 

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 medlems-
kontingent på vores bankkonto  
(Se kolofonen s.2) 
Bladet bliver gratis tilsendt. 
 
HUSK:  
Mærk indbetalingen 
”medlemskab” 

 



DJV’s Chanuka-indsamlingen 2017 
på kr. 51.720 går ubeskåret til at 
hjælpe nye etiopiske immigranter til 
et nyt liv i Israel. Her følger en 
beskrivelse af de forskellige 
programmer, som Jewish Agency 
tilbyder de etiopiske jøder med focus 
på børnene. 
 
 

Af Danielle Mor,  
koordinator for Jewish Agency 
 

 YESODOT (Fundamenter) 
 
 Yesodot giver mulighed for ekstrauddannelse, der 
hjælper med at udjævne uddannelsesmæssige og sociale 
skel mellem nyligt ankomne etiopiske børn og deres 
israelske jævnaldrende. Programmet tilbyder faglige 
berigelses- og studiekompetencer uden for skoletiden, 
som nye indvandrerfamilier ikke har råd til, eller som de 
ikke har andre måder at tilgå, herunder ekskursioner, 
kunst og kulturelle aktiviteter, samt sommerlejre. Tiden 
der forløber i absorptionscentret repræsenterer en vigtig 
mulighed for indvandrerbørn til at lære og udvikle de 
færdigheder, der er nødvendige for fuldt ud at deltage i 
deres nye lands almindelige 
uddannelsessystem og i det 
israelske samfund som helhed. 
Yesodots berigelsesaktiviteter 
omfatter en række ordninger: 
Forberedelse til første klasse, 
Matzofim (se forneden), 
forældreværksteder, sommerlejre 
og andre uddannelsesaktiviteter. 
Her følger en beskrivelse af fire 
af disse kerneprogrammer. 
 
Forberedelse  
til første klasse 
Olim (immigranter) i alderen 4-6 
år, deltager i to ugentlige klasser 
ledet af en børnehaveklasselærer, 
der sigter på at forberede dem til 
skolegang. Klasserne  
fokuserer på en bred vifte af 

områder, herunder træskæring og farvelægning for at 
udvikle finmotorisk koordination, tal, ordforråd, ord, 
fonologi og meget mere. Materialet præsenteres via spil, 
kunst, sport og gruppeaktiviteter. Børn og forældre 
deltager også i et specialiseret computerkursus, der 
fokuserer på at forberede nye indvandrerbørn til første 
klasse. 
 
 I skoleåret 2017/18 forventer vi at 300 børn vil have 
brug for ordningen. 
Udgifterne til forberedelse til første klasse pr. barn er ca. 
USD 400 (DKK 2.400). 
 

 Matzofim – Opmuntring til dygtiggørelse  
 
 Deltagerne deltager i fordybelsesundervisning to 
eftermiddage om ugen i hebraisk og matematik baseret 
på et særlig pensum udviklet af akademiske eksperter til 
at imødekomme behovene hos nye olim fra Etiopien. 
Uddannelsespersonalet forbereder et skræddersyet, 
omhyggeligt tilrettelagt program for hver deltager, så de 
kan udbedre uddannelsesmæssige huller og nå deres 
forventede karakterniveau i disse fag. 
 
 I skoleåret 2017/18 forventer vi at 500 børn vil have 
brug for programmet. Omkostningen til Matzofim er 
omkring USD 400 (DKK 2.400) pr. barn. 
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Dansk-Jødisk Venskab hjælper nye 
etiopiske immigranter 



Yesodot  
Sommerlejre 2018  
 
Yesodot's undervisningslejre, der modtager store 
tilskud, er direkte møntet på etiopiske-israelske 
børn af nye immigranter, hvis forældre ellers ikke 
ville kunne betale for lejre. På disse 
undervisningslejre får de sociale, kulturelle og 
uddannelsesmæssig undervisning og oplevelser i 
sommermånederne. Yesodots sommerlejre 
styrker børnenes akademiske præstation, 
forbedrer deres hebraiskfærdigheder og fremmer 
positiv adfærdsmæssig og følelsesmæssig 
udvikling. Vi anslår at Yesodots sommerlejre har 
omfattet i alt 900 børn i sommeren 2017. Disse 
sommerlejre finder sted på vores 
integrationscentre. Sommerlejrudgifterne per barn 
udgør omkring USD 160 (DKK 975) 
 

Forældreworkshops  
Etiopiske forældre der kommer til Israel bliver 
overvældet af de mange nye aspekter i deres liv, 
som de bliver kastet ud i – hvordan skal de 
effektivt opdrage deres børn i dette nye samfund, 
hvor deres børn risikere at blive "lærerne" og de, 
forældrene "eleverne"? Hvordan kan de lede 
deres familie og styre deres husstande, løse tvister 
og kommunikere i dette helt forskellige og 
egalitære samfund, så forskelligt fra det 
traditionelle, patriarkalske samfund i Etiopien? 
En af de store udfordringer er det israelske 
uddannelsessystem. For mange af disse voksne 
var skole aldrig en reel mulighed – hverken for 
dem selv eller deres børn.  
 
Størstedelen af de nye immigranter kommer til 
Israel med begrænset uddannelse eller forståelse 
for selv de enkleste opgaver i deres nye hjemland 
– f.eks. hvordan man bruger et komfur eller 
navigerer på busruterne. Forældreworkshops 
inden for beskæftigelse, uddannelse og 
parkommunikation – "Forældrepar i Aliyah", givet på 
deres amhariske modersmål, lærer parrene færdigheder i et moderne vestligt land, og at finde ud og ind i det 

israelske uddannelses- og ansættelsessystemer, samt 
forskellene mellem dette nye 
samfund og det de kom fra i 
Etiopien. Hver workshopsession 
varer i gennemsnit to timer og finder 
sted over en periode på otte uger. 
 
 I 2017/18 forventer vi, at ca. 100 par vil 
have brug for disse intensive workshops. 
Omkostningerne til en workshop for en 
gruppe på 10 par er omkring USD 2.500 
(15.250). 
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Vi var tre fra bedegruppen  "L.F.Shalom", der hørte 
beretningen, og det greb os alle om hjertet! I ca 8-9 år, er vi 
8-10 personer,  der alle har fået lagt på hjertet at bede for 
Israel! Vi mødes hver mandag og har tre hovedpunkter i vor 
bønnesamling: 

Danmark  -  Israel og Forfulgte kristne. 
 

GUDS bud ud fra Esajas 43:1 - ligger os alle stærkt på 
hjertet! ”Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, 
Han som dannede dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har løskøbt 
dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.” 
 
Ved DJV stævnet i 2016 fik jeg  personligt en stærk 
påmindelse om at melde mig som volontør ! Dette kom så i 
stand, og i to mdr.( febr. marts 2017)  var jeg udsendt til 
børnehjemmet " Elazraki" i Netanya. En udfordrende god 
oplevelse, hvor jeg blev placeret i "Emergency House ", 
med børn fra 4-10 år, på det tidspunkt, jeg var der. 
 
Jeg kan varmt anbefale at blive volontør gennem DJV! 
Selv oplevede jeg, stor omsorg og god vejledning gennem 
hele forløbet! På det tidspunkt var det Dan, der var min 
kontaktperson, og som i dag har valgt andre udfordringer . 
Også stor tak til Linda, som altid har været til rådighed, når 
man havde brug for det! 
 

 
I Sept./Okt. 2017, er jeg så igen i Israel, denne gang med en 
lille gruppe Israels elskende mennesker. 
Lars Madsen, der var leder af rejsen, arrangerede et møde 
med "Lone Soldier". 
Igen et stærkt møde, hvor vi hørte om deres arbejde. 
Jeg  har i bladet " Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab" læst 
artikler om deres arbejde, så det behøver jeg ikke beskrive 
nærmere her. 
 
 
 
 

Men jeg fik afleveret en kærlighedsgave fra os i Danmark, 
og med et kort, hvor der stod, vi elskede dem, og stod 
sammen med dem i bøn og venskab! 
Det udløste mange varme omfavnelser OG tårer! 
Er der noget, der rører hjerterne hernede, er det, når vi får 
lejlighed til, under de rette forhold at fortælle dem, vi elsker 
dem! 
 
Så til slut en stor varm tak til DJV og det gode arbejde, der 
gøres herigennem! 
 
Må GUD rigt velsigne hver enkelt medarbejder! 
 

De kærligste hilsner med SHALOM  
sendes I hermed fra 

Birgit. 

Volontørhilsen fra Israel 
 
Ved sidste års 
DJV stævne, 
hørte vi to 
skønne 
udsendinge fra 
”Lone Soldier 
Center” 
Jerusalem 
fortælle om 
arbejdet der. 
 
Af  
Birgit Nielsen 

Børnehjemmet Elazraki 



Kvittering for gaver og Kvittering for gaver og 

kontingenterkontingenter  

til Dansktil Dansk--Jødisk VenskabJødisk Venskab  
  

November 2017: 
Henny & Bent Larsen 100, Charlotte G. Knudsen 

500, Edith Aggerboe 100, Finn Jensen 50, Gurli 

Pedersen 100, Ole Hansen 150, Elding 600, Anni & 

Jørgen Anker Hansen 100, Kjeld Sommer 100, 

Anne & Leif Christiansen 2400, Kirsten Jønsson 

100,  Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, 

Mrk. HBH 300, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & 

Kim Thinggaard 135, Tage Barrit Nielsen 150, Ella 

Olesen 200, Anonym 100, Jens Erik & Else Poulsen 

100, Peter & Lene Kusk 200, Johan Due 100, 

Thomas & Renate Thomsen 100, Eva & Ove Stage 

200, Grethe Katrine Knudsen 200, Birgit Kamper 

Nielsen 100, Anette Pugh 500, Anonym 3401, Anita 

& John Skovgaard Vinkel 3000, Eva Nielsen 

Vosegaard 500, Bodil Nielsen 175, Brian 

Kallehauge 500, Pia Bak Dinitzen 100, 

Inger Ravndrup Thomsen 1000, Inger Ketty 

Jørgensen 250, Brigitte Torp 1500, Filip Ipsen 100, 

Else M. Pedersen 300, Ove Pedersen 300, Børge 

Boesen 3.200, Kirsten Terp Hansen 1000, Anonym 

3600, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 

200, Hanne Jensen 150, Niels E. Flensted-Jensen 

200, Mona & Isak Berkowitz 200, Immanuel Kasse 

2000, Livgruppen Karlslunde Strandkirke 1535, 

Helga Angela Reinert 200, Elisabeth Karen Nielsen 

600, Edel Meier Sørensen 5000, Birgit Askholm 

100, Søren Bøgel Pedersen 150.  

 

Fattige og nødstedte jøder :  
Henny & Bent Larsen 250, Gudrun Larsen 100 

O.Sh og 100 L.S. Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch 

Federspiel 100 L.S., Dianne Kampp 200, Jens Toft-

Sørensen 200, Kirsten Genach 700 AKI, Agnes 

Poulsen 100 J.A., Pia Bak Dinitzen 100, Anni 

Frank 100, Lis Pedersen 200 L.S.,  Mrk. Ekko 200, 

Anonym 2000 L.S. 

 

Chanuka: 

Lisa Lauridsen 200, Irene  Bjerre 1000, Kate R. 

Jørgensen 1000, Henny & Bent Larsen 500, 

Charlotte G. Knudsen 200, Gudrun Larsen 100, 

Lene Dige 100, Edith Aggerboe 200, Hanne Birgitte 

Borella 150,  Kjeld Sommer 500, Johanne & Asker 

Nielsen 1000, Johan Due 500, Anne-Grethe 

Pedersen 250, Birgit Kamper Nielsen 200, Bente 

Hammer 500, Else & Karl Aage Hagsteen 500, Axel 

Sørensen 500, Jørgen V. Petersen 500, Ole Jensen 

300, Bente Balle 200, Svend Erik Larsen 600, Filip 

Ipsen 500, E. Juul 300, Anne K. Günther 200, Else 

Haarh Rasmussen 100, Kjeld Gudmundsen 200, 

Rigmor Gundfeldt 1200,  

 

December 2017:  
Anette Clausen 100, Gurli Pedersen 100, Elding 

600, Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Jønsson 

100, Ninna Pedersen 500, Kirsten Steffensen 300, 

Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 

135, Mrk.HBH 300, Anonym 100, Ole Hansen 150, 

Tage Barrit Nielsen 150, Brian Kallehauge 500, 

Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik & Else Pedersen 

100, Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Toft-

Sørensen 100, Line Lund 100, Gudrun Larsen 75, 

Svend Aage Paulsen 150, Hava & Bjørn Andersen 

150, Eva & Ove Stage 200, Inger Ketty Jørgensen 

300, Anette Pugh 500, Hanne Silberg Dorf 200, 

Kirsten Jacobsen 500, G. & H. Marsbøll 200, 

Tommy & Kirsten Vestesen 200,Else & Bent 

Lyngbye 100, Anne Grethe Pedersen 100, Robert 

Nielsen 200, Ove Pedersen 300, Bjarne Kühnrich 

500, Keld Wissing Jørgensen 300, Søren Christian 

Christensen 100, E. Juul 100, Helge Willy Aaberg 

3100, Birthe Andersen 100, Vibeke Søllner 100, 

Niels Kristian Nygaard 100, Mrk. S. 100, Anders 

Karl Rieks 200, Mrk. Ekko. 200, Aage Sonesson 

150, Svend Erik Larsen 1100, Lillian Constance 

Bakae 2400, Jette Rieck 100, Ulla Laursen 1100, 

Ole Hamann 1000, Inger Ravndrup Thomsen 1000, 

Ruben Juul Nielsen 100, Anonym 100, Unni 

Bergljot Neerskov 1000, Lissi & David Herron 200, 

Levi Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, 

Freddy Juul Nielsen 100, Else M. Haahr 

Rasmussen 100, Jens & Ida Schytt 100, Gerda 

Hedeby 300, Anonym 1000, Ruth & Knud Hauge 

500, Agnes Poulsen 100, Arne Hammer Johansen 

500, Else Grumsen 100, Niels Flensted-Jensen 100, 

Kirsten Nielsen 1100, Lars Madsen 100, Hannah 

Juul Larsen 500, Doris Ingrid Larsen 500, Eva 

Flistad 1000, Bykirken Vejle Seniorfællesskab 500, 

Bente Westling 100,  Knud Møller Christensen 600, 

Dora Andersen 200, Hugo Daniel P. Larsen 600, 

Keld Yttesen 1100, Gerda Jarnvig 1500, Nina 

Melchior 200, Ulla Holmgreen Nielsen 200, 

Anonym 2100, Søren Bøgel Pedersen 150, Karen 

Kruse 500, Bjarne Sørensen 2000, Anonym 1000 

”Bladet”. 

 

Fattige og nødstedte jøder: 
Anette Clausen 200 O.Sh.,H. P. Lodahl 2500, 

Henny & Bent Larsen 250, Grethe & Hans Erik 

Sørensen 300, Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch 

Federspiel 100 L.S., Dianne Kampp 200, Jens Toft-

Sørensen 200, Gudrun Larsen 100 AKI og 100 JA, 

Johan Due 500, Kirsten Genack 800 AKI, Anni Bak 

Frank 200, Lis Pedersen 250 O.Sh. Og 250 L.S., 

Brigitte Torp 500 O.Sh., Anonym 4000 L.S., Lissi & 

David Herron 1000 L.S., Jens & Ida Schytt 100 

O.Sh., Dora Bjørneboe 500 L.S, Anonym 7000. 

 

Chanuka: 

Charlotte Grønnegård Knudsen 200, Line Lund 

600, Gudrun Larsen 100, Emanuel Kasse 500, 

Johannes Nielsen 2000, Søren Christian 

Christensen 200, E. Juul 200, Flemming & Eva 

Nødskov 500, Edvard S. Nielsen 50, Helge Willy 

Aaberg 3000, Birthe Andersen 1000, Vibeke Søllner 

200, Leif & Britta Larsen 1000, Elisabeth Sukkot 

10.000, Niels Kristian Nygaard 500. 

 

side 11  side 11  side 11  side 11  ----  DJV    DJV    DJV    DJV      



 

Vedrørende skattefradrag 

af gavebidrag til  

Dansk-Jødisk Venskab: 
 
 

Dansk-Jødisk Venskab er af Skat 
godkendt ifølge ligningsloven § 8A  
 
§ 8 A:  
I 2018 kan hver person få fradrag for i 
alt 15.600 kr. Fradrag efter § 8A kan 
benyttes af begge ægtefæller. 
 
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. 
 

 

Kære venner og støtter af  
Dansk-Jødisk Venskab 
 
Stor tak for de mange gavebidrag vi modtog de sidste måneder af 

2017. Og for den store opbakning til vores Chanukah indsamling 

til Etiopiske børn. Vi glæder os over at kunne sende såvel denne 

gave, som øvrige bidrag til vore venner i Israel.  

 

Vi er nu allerede et stykke inde i det nye år 2018, og det er et 

særligt år for Israel der fejrer 70 års dagen for statens oprettelse. 

Vi er glade for at vi også i dette særlige år fortsat kan støtte vore 

samarbejdspartnere i Israel. Dette er muligt på grund af jeres 

trofaste bidrag. 

  

Også mange tak til alle som har betalt kontingent for 2018. Vi har 

brug for så mange medlemskaber som muligt, så vi fortsat kan 

opretholde muligheden for § 8 fradrag for gavebidrag.  

Vi opfordrer til medlemskab af Dansk-Jødisk Venskab. 

Velkommen 

Dette med ønsket om et velsignet 2018 
  

Venlig hilsen  

Filip Graversen 

kasserer 

DJV vil gerne invitere DIG til Israel, hvor 
der i et land helt uden sammenligning 
venter dig en oplevelse for livet! 
 
Israel byder på en stor vifte af kulturelle 
og naturskønne oplevelser, og landet vil 
tage dig på en uforglemmelig rejse 
gennem kristendommens historiske 
rødder. 
 
Forud for din afrejse til Israel hjælper vi 
med at planlægge og tilrettelægge dit 
volontørophold helt gratis for at sikre os, 
at du får det bedst mulige udgangspunkt 
for et godt ophold i Israel.  

 
  

KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:        

DJV’s kontaktperson: 
Linda Møller 
Se kolofonen på side 2 
 
 web. :  www.djvenskab.dk 
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