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For at forklare hvordan det forholder sig med Israel, dvs. det jødiske folk, og også for
at forklare, hvordan forholdet mellem Israel og den kristne menighed skal forstås,
bruger Paulus et billede, en metafor. Han tegner for os et oliventræ. Vi ved ud fra
Bibelen, at oliventræet er et billede på Israel, dette billede bliver brugt flere gange i
Det Gamle Testamente, f.eks. hos profeten Jeremias 11,6: ”Et grønt oliventræ med
smukke frugter, kaldte Herren dig”. Hos Hoseas 14,6 står der om Israel, at ”dets grene
skal brede sig, så det bliver prægtigt som oliventræet”.
Det ædle oliventræ bliver altså brugt som et billede for det sted, hvor velsignelsen er.
Set i sammenhæng med pagtstanken, kan vi sige, at roden på dette ædle oliventræ er
Abrahamspagten, og den velsignelse, som Gud har lovet skal flyde fra denne pagt, og
som Jesus opfylder og formidler til alle, der tror. Vi er som ikke-jøder ved tro podet
ind på dette træ og sammen med de troende jøder, har vi del i hele velsignelsesfylden.
Her er der ikke forskel på jøde og ikke-jøde, men det vil ikke sige, at kristne bliver til
jøder eller at menigheden bliver til Israel. Vi skal huske på, siger Paulus, at det ikke er
os ikke-jøder, der bærer roden, men det er roden der bærer os. Lige fra starten, dvs.
lige fra Det Gamle Testamente, var det forudsagt, at hedningerne, at folkeslagene,
skulle velsignes i Abrahamspagten. Lige fra begyndelsen var det Guds mening, at
ikke-jøderne skulle deltage. Troende ikke-jøder deler Israels velsignelse i troen på
Jesus. Men den sandhed ophæver ikke en fremtidig frelseshistorisk rolle, en
betydning for det nationale Israel.
For at opsummere kan vi sige, at Efeserbrevet 2 og Romerbrevet 11 beskriver
enheden mellem troende jøder og hedninger/ikke-jøder. Men sideløbende hermed
eksisterer det nationale Israel, som står uden for troen på Jesus, og dette etniske,
nationale Israel vedbliver med at have sin helt unikke funktion som Guds udvalgte
folk. En udvælgelse, et kald, som Gud aldrig har trukket tilbage.

Derfor kan vi sige, at det Israel vi rent fysisk ser i dag, er
Guds folk, som han ikke har forkastet, men om hvem Paulus
med et ord fra Skriften siger, skal genoprettes og frelses. Prøv
at se en sådan opstilling af løfter om frelse til Israel.
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(Rom.11)
• Gud har magt til
at pode dem ind igen
• Gud har magt til at pode dem ind igen
• De er ægte grene, de vil blive podet ind på
• De er ægte grene, de vil blive podet ind på
deres eget træ
deres eget træ
• Hele Israel skal frelses
• Hele Israel skal frelses
• De er elskede for fædrenes skyld, dvs.
• De er elskede for fædrenes skyld, dvs.
Abraham, Isak og Jakob
Abraham, Isak og Jakob
(Abrahamspagten)
(Abrahamspagten)
• De tilhører Guds udvalgte folk
• De tilhører Guds udvalgte folk

Der er ingen, der tager Israels plads, at hedninger er kommet
med, vil ikke sige at de har overtaget Israels identitet og
funktion. Menigheden er ikke det nye Israel, som erstatter det
gamle. Paulus bruger et andet ordvalg. Det Paulus siger, er,
at troende jøder og hedninger er blevet ét (Efeserbrevet 2,14),
og at de to parter i Jesus er ét nyt menneske. Det passer med
hvad Paulus skriver i 2. Korintherbrev 5,17: ”Den der er i
Kristus, er en ny skabning”. Der er noget nyt, som er blevet
til, fordi en ny skabelsestid er indtrådt med Jesus, og vi ved,
at Gudsrigets kræfter allerede er i funktion ved Helligånden,
for Jesus er opstået og lever. Som kristen menighed er vi hans
legeme, og i denne nye identitet, som ikke tager Israels plads,
er det Guds vilje, at vi skal være en ny skabning, et nyt
menneske, denne virkelighed er vi kaldede til at leve i
allerede nu, troende jøder og troende ikke-jøder. De åndelige
velsignelser som syndernes forladelse og Helligåndens gave
til de troende oplever vi allerede nu, og Gud ske tak for det!
Paulus skriver i Romerbrevet 11,11, at den frelse, som vi
oplever, skal ægge det jødiske folk til misundelse, sådan at de
også ønsker at få del i den velsignelse. Men det er vigtigt for
os som kristne, at vi er fuldt bevidste om, at Gudsrigets fulde
oprettelse først vil ske ved det nationale Israels frelse, som
Paulus siger vil blive som liv af døde, dvs. en fuld og hel
genoprettelse ikke bare af Israel men af skabelsen, som
Skriften jo taler om adskillige steder skal ske. Det er vigtigt,
at vi i vores forhold til Israel har det rette perspektiv. Jeg har
nogle centrale bibelreferencer, som viser det perspektiv.
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• Ved verdens genfødelse tager
• Ved verdens genfødelse tager
Menneskesønnen sæde på sin herligheds
Menneskesønnen sæde på sin herligheds
trone (Matt. 19,28)
trone (Matt. 19,28)
• Alt skal genoprettes, som Gud fra
• Alt skal genoprettes, som Gud fra
fordums tid har forkyndt gennem sine
fordums tid har forkyndt gennem sine
hellige profeters mund (Ap. Ger. 3,21).
hellige profeters mund (Ap. Ger. 3,21).
• Også skabningen vil blive befriet for
• Også skabningen vil blive befriet for
trældommen under forgængeligheden og
trældommen under forgængeligheden og
nå til den frihed, som Guds børn har i
nå til den frihed, som Guds børn har i
herligheden (Rom. 8,20)
herligheden (Rom. 8,20)

Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus siger i Matthæusevangeliet 19,27-30. Der skal komme en tid, hvor Messias,
dvs. Jesus, skal sætte sig på sin herligheds trone. Hvad er det
for en trone? Det er kong Davids trone, som englen havde
sagt til Maria: ”Gud Herren skal give ham hans fader Davids
trone, Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og
der skal ikke være ende på hans rige” (Luk. 1,33). Så Jesus
placerer Gudsriget fulde oprettelse i fremtiden, når han
kommer igen, som kongen, som Israels konge og verdens
konge. Det er i fuld overensstemmelse med Skriften.
Det er noget meget væsentligt at have for øje, når vi har med
forholdet mellem den kristne menighed og Israel at gøre. Der
er en plads i Guds frelsesplan, som kun Israel kan opfylde,
fordi Gud har ikke fortrudt sine nådegaver og sit kald til
Israel. Guds frelsesplan er ikke afsluttet før Israel er med. Det
er det kompas, vi kan styre efter i vores forståelse af
forbindelsen mellem menigheden og Israel og i vores
forståelse af menighedens opgaver i relationen til det fysiske,
nationale Israel.
Og hele denne genoprettelsesproces og velsignelsesproces,
som vi som kristen menighed er en del af, er jo allerede i
gang, den foregår lige for øjnene af os. Herrens løfter til
Israel realiseres i dag, hvor folket fysisk genopstår og vender
tilbage til landet Israel, som profeterne siger skal ske, og det
er et tegn på, at hele verden tilhører Gud. Vi vil slutte af med
at læse nogle skriftsteder, der beskriver den tid vi lever i nu,
og som også giver os et løfte om, hvad der skal ske.
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Så det er fremtidsperspektivet! – og vi ser de konkrete,
fysiske tegn i dag
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• Glæd jer, I folkeslag, sammen med hans folk!
• Glæd jer, I folkeslag, sammen med hans folk!
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Forts.fra side 3
Det er den proces, vi skal kende til og forholde os til. Paulus
citerer fra Det Gamle Testamente og siger til ikke-jøderne, dvs.
os: ”Glæd jer i folkeslag, sammen med hans folk”. Hele den
sammenhæng, som Guds ord viser, at vi er med i, vil ved
Helligånden skabe tro, håb, fred og glæde. (Romerbrevet 15,
10), sådan at vi kan varetage de opgaver, som er blevet lagt hen
til os som Guds menighed i forholdet til Israel.

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

Hermed slutter Eva Ravn Møenbaks
undervisning om Menigheden og Israel et åndeligt bånd.

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
18.april—se særskilt annonce på
bagsiden af bladet
16/5 og 20/6
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
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DanskJødisk
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
antisemi-tisme og støtte Israel,
hvor der er mulighed for det.

Nyt fra Lone Soldier centret
Lederen af Lone Soldier, Josh Flaster, fortæller her nyt fra arbejdet blandt
soldater i Israel. Lone Soldier centret yder social hjælp og kan sammenlignes
med danske soldaterhjem.
Kære DJV venner og støtter
Den sidste måneds tid har jeg været væk fra Lone Soldier
Centret og min fantastiske kone og børn, fordi jeg blev
indkaldt til fire ugers reservetjeneste i Nablus på Vestbredden.
Det var inspirerende at se en gruppe af mænd midt i 30’erne, i
fuld sving med deres professionelle karriere som advokater,
revisorer og ingeniører, som normalt efterstræber succes på
arbejdspladsen, sætte alt på standby, slukke for deres telefoner
og vende tilbage til soldaterlivet, som vi ellers har glemt det
meste om i vores civile hverdagsroller som medarbejdere,
projektledere og fædre.

Glade soldater

Trist nok, så blev vores reservetjeneste ikke den relativt rolige
periode uden for mange udfordringer, som vi havde håbet på. I
stedet var det en travl og relativt intens tid, eftersom det
nordlige Samaria/Vestbredden gik igennem en periode med
øget konflikt. Vi gennemførte en række forskellige typer
operationer og missioner, fordi vores reserveenhed aflastede
Golanibrigadens specialstyrker for at give dem mulighed for
en 2-måneders pause med hvile og træning.
Jeg ser nu frem til at komme i gang igen på Centret og håber
på, at fornuft og orden vil være på dagsordenen hos vores
mange naboer på den nordlige grænse.

Og nu videre til vores
normale opdatering fra Centret:
1. Vi arbejder hårdt på at lancere et netværks- og
jobsøgningsordning for dette forår for soldater, der har
færdiggjort deres værnepligt. Programmet er sigtet på at
matche talentfulde lone soldiers med potentielle arbejdsgivere
og mentorer i deres forretningsmæssige og professionelle
interesseområder her i Israel.

2. Centret huser i øjeblikket 130 Lone soldiers i syv hjem over
hele landet! Der er KÆMPE efterspørgsel, og det samlede
antal af forespørgsler vokser dagligt
3. Hundrede løbere deltager i Jerusalem Maraton i marts og
kommer til at rejse betydelige midler for centret.
I forbindelse med festligholdelsen af Israels 70-års jubilæum
(falder i april måned ifølge den jødiske kalender)
afholder vi vores årlige mindedag på
Ammunition Hill i Jerusalem, hvor tre mødre til
faldne Lone Soldiers: Harriet Levin, Suzanne
Singer and Evie Steinberg vil dele minder om
deres sønner.
Samme uge afholder vi vores første Lone Soldier
Center Tur til Israel nogensinde for at fejre
Israels 70 fødselsdag. Vi ville være ovenud
glade, hvis I kom til Jerusalem for at opleve
denne fantastiske begivenhed med ledere og
medlemmer af Lone Soldier Centret, som også er
en chance for at mødes med de hundredvis af
Lone Soldiers som kommer til vores årlige Yom
Ha’atzmaut grill og shabbatmåltid fredag aften.
Turen vil helt sikkert blive en oplevelse for livet
og inkludere mange uforglemmelige øjeblikke.
Med de bedste ønsker,
Josh Flaster
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Idith Codish

Nyt initiativ i Dansk-Jødisk Venskabs støtte til israelske unge
Orr Shalom’s Therapeutic
Orr Shalom, DJV’s
Family Group Homes:
samarbejdspartner i arbejdet for
er begejstrede for at kunne fortælle, at vi er i gang
Israels udsatte børn og unge, bringer Vi
med at gennemføre et træningsprogram i Dialektisk
Adfærdsterapi (DAT) for vores stab dette år!
denne hilsen
”Stor Tak! for jeres fortsatte støtte til Orr Shalom
og vores behandlingsprogrammer”

Dimittendprogram for
Orr Shaloms unge over 18 år
Tak til alle jer i Dansk-Jødisk Venskab for at have
doneret det fulde beløb til at finansiere etableringsomkostninger til en af vores 10 nye dimittendlejligheder! Takket være denne generøse engangsdonation vil vi være i stand til at åbne en lejlighed for
seks af vores dimittender. Orr Shaloms dimittender
skal pt. klare sig selv fra 18-års alderen. Dette er
alarmerende og frygtindgydende for mange af vores
unge, som ikke har nogen de kan støtte sig til. Vores
Dimittendprogram, som startede op i 2013, er designet
som et holistisk følelsesmæssigt og praktisk gensvar til
disse unge voksne, som ellers befinder sig alene i
verden. Takket være jeres hjælp, så vil seks nye
dimittender have et sikkert sted at bo, og slippe for at
risikere hjemløshed og de dertilhørende risici. Ved at
give dem mulighed for at starte deres nye liv på det
rigtige ben og tilegne den rigtige tid og indstilling til
deres uddannelser og til at fastholde deres job, hjælper
I den næste generation af Israels ungdom med at bryde
ud af spiralen af fattigdom, misbrug, vanrøgt.

Programmet vil begynde i Orr Shalom regi og fortsætte
i bredere udstrækning med det endegyldige mål at
ændre på landskabet for terapibehandling i hele Israel.
Realiteten er, at Orr Shalom børn har stået overfor
ubegribelige mareridt, er blevet afbrudt i deres sociale
og følelsesmæssige udvikling, som kan lede til en
højere risiko for mentale sygdomme, som ofte er
forbundet med underskud i deres selvregulerende
processer. Selvregulering er defineret ved et barns evne
til at monitorere deres følelsesmæssige, koncentrationsog adfærdssystemer i forhold til, hvad situationen
kræver. DAT er en form for adfærdsterapi, der sigter på
at hjælpe mennesker til at leve et liv, der føles mere
meningsfuldt og værd at leve. DAT identificerer
problemstillinger, der forårsager stress og lærer børn
nye måder at håndtere problemer på, som ellers kan
lede til selvdestruktiv adfærd. Vores stab er pt. i gang
med at blive trænet i denne tilgang, og vil begynde at
anvende den i familiehjemmene i indeværende år på en
meget mere koncentreret og bevidst måde.

Dansk-Jødisk Venskabs
hjælpearbejde i 2018
Den gavmilde, månedlige støtte fra Dansk-Jødisk
Venskab vil gå til Beit Goldschmidt Hjemmet for
Teenagepiger; vores tre terapeutiske familiehjem i
Beersheva; vores volontører fra nationaltjenesten i
hjemmene Pri Megadim, Eshkolei Paz, Vollach, og
Rishonim; og vores Safe Haven lejre for forældreløse i
skoleferierne, som ellers ikke har andre
opholdsalternativer.
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Et af Orr Shaloms terapeutiske familiegruppehjem

Piger aflægger
national
værnepligtstjeneste
i Orr Shaloms
terapeutiske
familiegruppehjem:
Ekstra hænder og
ekstra hjerterum
Vores piger fra den
nationale værnepligtstjeneste arbejder 40
timer ugentligt i Orr
Shaloms terapeutiske
familiegruppehjem. De er
uundværlige ekstra
hænder for fosterforældrene og giver børnene ekstra
hjerterum og yder såvel praktisk som følelsesmæssig
og uddannelsesmæssig støtte for børnene.
En af fostermødrene i et af vores hjem i Beersheva
sagde for nyligt: ”Jeg ville være helt fortabt uden de
piger. De komplementerer hinanden perfekt. Den ene
er sjov og elsker at tumle med børnene, mens den
anden pige er nænsom og rolig, en perfekt
kombination. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden
dem.”

Uddannelsesmæssig støtte:
Det meste af deres tid bliver brugt på at assistere
børnene med deres skolearbejde. Efter børnene
kommer hjem fra skole, samles alle i et fællesrum for
at lave deres lektier. De der ikke har lektier for, skal
gennemgå hvad de har lært i skolen den dag eller øve
sig i en bestemt færdighed, såsom at læse eller regne.
Pigerne fra nationaltjenesten tilbringer resten af
eftermiddagen og aftenen med at hjælpe teenagerne
med deres lektier og forberedelse til deres vigtige
afgangseksaminer. Den individuelle opmærksomhed,
som disse unge kvinder giver til børnene, gør dem i
stand til at forbedre deres karakterer.

Følelsesmæssig støtte:
Pigerne fra Nationaltjenesten er meget vigtige, når det
kommer til at yde følelsesmæssig støtte til vores børn,
som har oplevet enorme traumer i deres unge liv. Dette
leves ud på mange måder, men indebærer spil, følges
med børnene til fritidsaktiviteter, som f.eks. sport, ture
og andre fællesskaber, samt ture til indkøbscentre, i
biografen, osv. De lærer også børnene hygiejne, og
hvordan de viser respekt for deres omgivelser ved at
være rene og organiserede. De hjælper til med at pakke

tasker før skolen, lave mad og lærer børnene, hvordan
de kan forberede deres egne måltider. De tager også
med på lægebesøg. Den daglige interaktion med
børnene er en central faktor i at reducere symptomerne
fra deres traumer, såsom sengevædning og ekstrem
indadvendthed eller affekt. De er aldersmæssigt tæt
nok på børnene til perfekt at udfylde rollen som
storesøster. Børnene ser dem som voksne men betror
sig også til dem som børn. Særligt teenagerne i
hjemmene ser op til pigerne fra nationaltjenesten som
positive eksempler på, hvordan deres egne liv kan
komme til at se ud, når de engang dimitterer fra Orr
Shalom. Deres bidrag er simpelt i natur men deres
vigtighed kan ikke understreges nok.
En af vores fostermødre fra Beersheva fortalte os, at en
af børnene i hendes familiehjem havde svært ved at
sove om natten – dette var et fortløbende problem og
han begyndte at forstyrre de andre børn i hjemmet. Tali
(navnet er ændret), den frivillige fra nationaltjenesten
trådte til og sad oppe med ham hver eneste nat i løbet
af nogle få uger, forsikrede ham, at hun stadig var der,
og at der ikke var noget at være bange for. Til sidst
lærte han at falde i søvn på egen hånd, velvidende at
Tali ville checke ind med ham den næste dag for at se,
hvordan hans nat var gået. Det at have en stabil ældre
søster i sit liv havde en enorm effekt på hans daglige
liv.

Tak, fra vores hjerters dyb, for
jeres støtte til Orr Shaloms børn.
Jeres støtte betyder alverden for os.
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Af Danielle Mor, leder af Jewish Agency’s internationale afdeling
Orit Yegardo Efraim var nær ikke nået frem til Israel fra
Etiopien. En stor del af rejsen skete til fods. Mens hun
vandrede igennem Sudan ”begyndte jeg at føle mig syg
og kollapsede. Venner, en på den højre side og en på
den venstre, slæbte mig hele vejen, to dage, dag og nat.”
I dag er hendes datter, Rebecca Avera, en udsendt
medarbejder for Jewish Agency, og hendes nevø, som
immigrerede sammen med hende, har opnået en Ph.d.
grad på Technion, og modtaget et Fulbright legat for sit
postdoc arbejde i elektrisk fysik.

af sted med vores venner. Jeg bliver her.’ Da han hørte
dette kaldte han på hjælp.”
Da hun endelig nåede frem til Sudan, husker Orit, ”så
var jeg i flygtningelejren i fire måneder, og jeg så
tragedien med de døende børn. Det var meget hårdt.
Hver dag døde 10-20 mennesker pga. maden og
vanrøgten. Til sidst kom der er et transportfly fra det
israelske flyvevåben; soldaterne ledte mig og mine
venner til flyet, og vi steg om bord og var på vej til
Israel.”

Orit immigrerede til Israel som en del af ’Operation
Moses’, som hjalp 6.364 jøder fra flygtningelejre i
Sudan med at komme til Israel, via mellemlande, til
fods, i luften og til søs. Nu arbejder hun som rådgiver
og assistent på Hanita absorptionscentret, grundlagt af
Jewish Agency. Hendes rejse var en der bestod af mod
og udholdenhed.

I slutningen af 1970erne, tog den jødiske immigration
fra Etiopien karakter af en redningsaktion. Før 1977,
havde jøder fra Etiopien lov til at immigrere til Israel,
men så kom diktatoren Mengistu Haile Mariam til
magten. Under Mengistos marxistiske regime, blev
mange forfulgt for at afholde jødiske og zionistiske
uddannelses- og oplysningsaktiviteter, inklusiv Orits
bror som blev myrdet af regimet. ”Jeg var en lille pige,
men disse hændelser skubbede mig, og mine søskende,
til at gøre aliyah,” siger Orit.

“Min aliyah [immigration til Israel] startede med de
unge, uden vores forældre. Rejsen var hård, uden vand
eller mad. Efter nogle få dages vandring, seks dage og
nætter, var vi ved at krydse grænsen til Sudan. Da der
var to dage tilbage til at komme ind i Sudan, begyndte
jeg at føle mig syg og kollapsede. De prøvede at
behandle mig, at hjælpe mig. De tappede blod for at
sænke trykket, og jeg mistede bevidstheden. Min fætter,
som var med mig, hørte mig sige: ’Jeg er døende. Tag
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Siden de tidlige 1950ere har Jewish Agency hjulpet
mere end 90.000 etiopier med deres immigration til
Israel. Jewish Agency arrangerer immigrationsvisa,
transport til Israel og sørger for det første hjem i Israel,
med op til 2 års ophold i et af de 17 absorptionscentre
dedikeret specifikt til de etiopiske immigranters behov.

“I dag arbejder jeg på Hanita absorptionscentret, og jeg gør mit
bedste for at hjælpe de nye immigranter. For mig gør dette, at jeg
kan komme videre. I modtog hjælp, og nu er det mig, der giver den
hjælp videre til mine brødre [mit folk], som jeg selv har modtaget.
Jeg ønsker rigtigt meget at hjælpe,” fortsætter Orit. ”Der er mange
velsignelser forbundet med min aliyah-process. Min datter Rebecca
Avera er i dag en udsendt medarbejder for Jewish Agency, på tredje
år. Min nevø, som immigrerede sammen med os, har opnået en
Ph.d. grad på Technion, og er i gang med en postdoc hos Fulbright
Fonden i elektrisk fysik.”
Historien om de etiopiske jøders immigration til Israel er noget den
israelske regering og Jewish Agency er stolte over. De to mest
berømte flytransporter fra Etiopien til Israel – Operation Moses
(1984-1985) og Operation Salomon (1991) – ses bredt som
indbegrebet af Israels vigtige rolle som tilflugtssted for jøder verden
over samt forpligtelsen for at beskytte dem.
I dag arbejder Jewish Agency for at genforene etiopiske
immigranter. Den seneste indsats, godkendt ved en
regeringsbeslutning i 2016, forventes at bringe 9.000
familiemedlemmer til etiopiske immigranter til Israel før udgangen
af 2020. Regeringen har givet Jewish Agency til opgave at
forberede disse individer på at immigrere til Israel, bringe dem
sikkert til Israel og lede dem i deres integration med det israelske
samfund i løbet af deres første to år i landet. I løbet af 2017
faciliterede Jewish Agency flyvninger, som bragte ca. 1.300
familiemedlemmer til etiopiske immigranter i Israel.

Dansk-Jødisk Venskab er partner i
hele dette hjælpearbejde, og vi
glæder os over at kunne formidle
danske kristnes støtte til de etiopiske
familiers hjemrejse til og integration i Israel.
Eva Ravn Møenbak

Endelig
hjemme i
det
forjættede
land
d

Sasha og Yankel
En helt speciel historie
Af Danielle Mor

I februar måned skiftede blomster,
chokolade og Valentinskort hænder hele
verden over. Derfor vil jeg gerne dele en
charmerende kærlighedshistoire med jer,
som begyndte for lidt over et år siden på
netop Valentinsdag. Historiens
hovedpersoner er franske Yankel og russiske
Sasha (Alexander). Deres kærlighedshistorie
og forestående bryllup er en realisering af
det bibelske vers fra 1. Mosebog 2:24, der
omhandler skabelsen af mand og kvinde og
deres ultimative skæbne:
”Derfor forlader en mand sin far og mor og
binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.”
Yankel og Sasha var nødsaget til ikke blot at
forlade deres forældres hjem men også rejse
halvvejs rundt om verden og forlade deres
hjemland, modersmål for at fuldføre
drømmen om Aliyah (immigration) til Israel
og for at finde hinanden dér. Deres
bekendtskab begyndte i et klasselokale under
en af Jewish Agency’s skoler, Ulpan Etzion i
Jerusalem. Eftersom Yankel er fra Frankrig og
Sasha fra Rusland kunne de ikke hinandens
sprog og kunne først komme til at
kommunikere, efter de havde lært herbraisk.
Nu skal de giftes!
Hvert år betjener Ulpan Etzion omkring
1.500 nye olim (jødiske immigranter) fra
næsten 30 lande rundt om i hele verden. De
er en del af de ca. 5.000 unge olim, som
Jewish Agency stiller holistiske ydelser til
rådighed for, inkl. bolig og uddannelse, og de
mere end 30.000 olim, som i 2016-17 valgte
Israel som deres nye hjem, eller i nogle
tilfælde, var nødsaget til at flygte til.

Tak fordi I er vores partnere, og
fordi I hjalp os med at bringe
Sasha og Yankel sammen.
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Ahavat
Kol Israel
AKI hjælper de fattige jøder, som
mangler penge til det mest
nødvendige.
•
Hjælpeorganisationen har
travlt med uddeling af mad i
forbindelse med højtiderne
•
Mange kommer for at få
hjælp til en kørestole og
andre fornødenheder, som de
ikke selv har råd til.
Dansk-Jødisk Venskab har støttet
organisations arbejde gennem
mange år. Tak til alle som bidrager
hertil.
red.

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”

OBS!

Adresseændring

Husk at melde adresseændring når du flytter. Det
er vigtigt, at adressen er korrekt med hensyn til
navn, etage, evt. lejl.nr. Manglende oplysninger
medfører at bladet ikke kommer i din postkasse.
Skifter du adresse, så husk at meddele os det.
Tak. Ring eller send mail til os. Se side 2.
Red.
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AKIs leder Yoram Baruchin

Dansk-Jødisk Venskabs
Generalforsamling
Afholdes d. 26. april, kl. 19.00 i
Valby Kultturhus, lokale 1, 3.sal
Valgårdsvej 4-8. 2500 Valby
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning v/formanden
3.Årsregnskab v/kassereren
4. Valg til bestyrelsen
5. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal
fremsendes til formanden en
uge før.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kvittering for gaver og
kontingenter til
Dansk-Jødisk Venskab
Januar 2018:
Irene Bjerre 500, Inge Marie Kristensen 100, Hans
Thomsen Midtgaard 3000, Elding 600, Gurli
Pedersen 100, Jørgen V. Petersen 300, Kirsten &
Egon Olesen 500, Ove Pedersen 500, Kirsten
Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten
Steffensen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Mrk. HBH
300, Ole Hansen 150, Anonym 100, Brian
Kallehauge 500, Henning Evald Lütje 300, Evald
Nielsen Vosegaard 500, Tage Barrit Nielsen 150,
Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else
Pedersen 100, Peter & Lene Kusk 200, Irene
Poulsen 75, Jørgen Anker Hansen 100, Rasmus
Lindborg Andersen 100, Eva & Ove Stage 200,
Eskild Holm 200, Vera & Ole Jensen 200, Hanne
Pedersen 200, Birta Hansen 500, Kirsten Nielsen
1000, Anette Pugh 500, Ingo & Gunhild Høgh 200,
Inger Ravndrup Thomsen 1000, Lena Lumholtz
500, Ditte & Ivar Markussen 700, Levi A. Hansen
300, Henning & Ellen Tetzlaff 1760, Lene Dige 100,
Knud Møller-Christensen 100, Anita Nørgaard 100,
Bodil Nielsen 500, Niels E. Flensted-Jensen 100,
Gerda Hedeby 300, Inger Ketty Jørgensen 300,
Kjeld Gudmandsen 100, Anne Kirstine Günther
100, Else Marie Vig 5000, Søren Bøgel Pedersen
150

Fattige og nødstedte jøder :
Jens Toft-Sørensen 200, Charlotte G. Knudsen 700
J.A., Henny& Bent Larsen 250, Mrk. KIG 500
O.Sh.,Mads Koch Federspiel 100 L.S.,Kirsten
Genach 700 AKI, Dianne Kampp 200, Johan Due
2000, Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S.,
Anonym 2000 L.S., Kjeld Gudmansen 200 L.S.,
Anonym 1500 L.S.

Nielsen 500, Anonym 1602, Gerda Hedeby 300,
Jytte Lyngroth 600, Niels Madsen 500, Susanne
Helen Jensen 150, Børge Boesen 1000, Kirsten
Frost Christensen 100, Anonym 3600, Kate R.,
Jørgensen 1100, Lis Pedersen 100, Inger Ketty
Jørgenen 275, Edel Meier Sørensen 1000, Margit
Pedersen 1000, Solveig & William Brown 1500,
Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200,
Elisabeth Stein 1000,Jørgen V. Petersen 2000,
Inger Ravndrup Thomsen 1000, Martha Hansen
1000, Niels E. Flensted-Jensen 100, Bente
Hammer 100, Anita Steffensen 100, Solveig
Sværke 400, Grethe Kathrine Knudsen 300, ”Bøn
for Israel” 600, Henrikka Ødegaard 150, Søren
Bøgel Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 400 J.A., Edith Aggerboe
200 J.A., Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch
Federspiel 100 L.S., Kirsten Genach 800 AKI,
Johan Due 500 og 500 L.S., Dianne Kampp 200,
Jens Toft-Sørensen 200, Anni Frank 100, Gudrun
Larsen 125 O.Sh., 125 L.S. Anonym 3000 J.A.,
2000 O.Sh. 2000 L.S., Kaj Moslev 300 L.S.,
Anonym 3000 L.S., Lis Pedersen 500 L.S., Anne
Maria Zachariassen 120

Hjertelig tak for alle gavebidrag til
Dansk-Jødisk Venskabs arbejde i
Israel. Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde med jer alle.

Vedrørende skattefradrag
af gavebidrag til
Dansk-Jødisk Venskab:
Dansk-Jødisk Venskab er af Skat
godkendt ifølge ligningsloven § 8A

Februar 2018:
Henny & Bent Larsen 350, Gurli Pedersen 100,
Elding 600, Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten
Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Kirsten
Steffensen 30, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim
Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Renate Thomsen
100, Tage Barrit Nielsen 150, Jens Erik & Else
Pedersen 100, Peter & Lene Kusk 200, Anonym
100, Brian Kallehauge 500, Birta Hansen 500,
Gudmund Petersen 600, G.& H. Marsbøll
300,Anette Pugh 600, Jens Friis 100, Mrk. KBR
199, Eva & Ove Stage 200, Ove Pedersen 300, Lola
Christensen 100, Knud Møller-Christensen 100,
Tommy & Kirsten Vestesen 200, Anonym 500, Mrk.
PGJ 500, Ole Hamman 100, Bo Nielsen 500, Ole
Hansen 150, Menigheden El Shaddai 1020, Hanne
Jensen 150, Henning Evald Lütje 300, Grethe
Sonja Sørensen 300, Carlo Mouritzen 500, Kirsten

§ 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.
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Israel 70 år
Fejres onsdag d. 18. april 2018, kl. 19.30
I Københavns Frikirke,
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C
I anledning af en Israel-konference på Christiansborg
får vi denne aften besøg af konferencens gæstetalere:
Tomas Sandell,
leder af European Coalition for Israel
Andrew Tucker,
Legal Councel European Coalition for Israel
Shay Attias,
leder af Shuva Global Diplomacy
Mødet sker i samarbejde mellem Københavns Frikirke,
Dansk Jødisk Venskab, Aglow International Danmark,
fhv. MF Tove Videbæk og
Rakul Kristiansen, Bedehus Danmark

Program:
Indledning ved Eva Ravn Møenbak,
formand for Dansk Jødisk Venskab
Sang og musik ved Annika Midjord og Hanne Vinsten
Indlæg ved de tre gæstetalere - med tid til spørgsmål og svar.
Tolkning ved Kirsten Graversen.
Bøn

Aftenen slutter med fællesskab og servering
Der optages kollekt
HJERTELIG VELKOMMEN

