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Dansk-Jødisk Venskabs 
samarbejdspartnere i Israel 

 

Linda Møller, bestyrelsesmedlem i Dansk-

Jødisk Venskab, fortæller om sine indtryk fra 

Israel, marts 2018 

 

Endnu en vellykket tur til Israel er bag mig.  

En tid med besøg hos mange af Dansk-Jødisk 

Venskabs samarbejdspartnere, kvalitetstid 

med venner og flere vandreture. 

 

Hjertestrik til Macheseh 
Med til Israel havde jeg en kuffert fyldt med Hjertestrik. Det blev 

afleveret til Lena Levi, lederen af Machaseh, som bl.a. hjælper 

kvinder, der er flygtet med deres børn fra voldelige ægtefæller.  

Lena viste mig et billede af en baby født dagen før. Moren til fire 

børn, som havde søgt og fået hjælp fra Machaseh sidste år, og som nu 

selv er frivillig i korpset.  

Babyen vil blive klædt i tøj og svøbt i et af tæpperne fra Hjertestrik. 

Det varmer både krop og sind. 

 

Dina Lutatis afløsere i 

Socialministeriet 

Jeg var i Socialministeriet et par 

gange for at mødes med Dina Lutatis 

afløsere Nili Berg og Ilana Assaf.  

Nili er ansvarlig for samarbejdet med 

alle de udenlandske organisationer, 

som sender volontører til Israel, inkl. 

Dansk-Jødisk Venskab, og Ilana 

sikrer samarbejdet med 

arbejdsstederne og de enkelte 

volontørers trivsel. 

De er begge meget kompetente og 

engagerede og vil gøre alt i deres 

magt, for at opholdet for volontøren 

skal blive en succes. 

Vi snakkede en del om ansøgningsprocedure for volontørophold, de 

nye regler, der er på området, men også den ekstra service de kan 

yde, nu hvor de er to til at løfte opgaven.  

Vi ser frem til et godt samarbejde. 
 

 Drømme og visioner i 

Ahavat Kol Israel 
Rabbi Bucharian og hans hjælper 

David var meget optimistiske, da 

jeg besøgte Ahavat Kol Israel.  

Organisationen havde fået 

tilladelse til at bygge et 

hjælpecenter.”Merkaz Chesed” 

(Barmhjertighedens Center), hvor 

der på sigt skulle etableres et ”Beit 

Cham” (et varmt hjem), hvor  



udsatte børn kan få omsorg og mad. 

De viste mig arkitekttegninger og fortalte med 

stor passion om visionen for byggeriet.  

Nu venter der en tid, hvor grunden skal gøres 

byggemoden, og der skal skaffes penge til 

projektet, alt imens det daglige arbejde fortsat 

udføres fra kælderen i Maalot Dafna. 

 

En dag på Jewish Agency  
med Danielle Mor 

Jeg brugte en formiddag med Danielle Mor fra 

Jewish Agency. Hun gav mig en rundvisning i 

lokalerne og en levende fortælling om de 

spændende og dramatiske begivenheder i den 

historiske bygning.  

Glæder mig til at høre mere, når Danielle Mor 

gæster os til DJV’s Israel-stævne i efteråret. 

  

Nye immigranter  
hjælper Lone Soldiers 
Et af højdepunkterne under mit besøg var en 

formiddag på Ulpan Etzion, et center for nye 

immigranter med akademisk baggrund. Der bor 

unge mellem 22 og 35 år fra 40 forskellige lande, 

som har forladt deres respektive familier for at 

immigrere til Israel.  I seks måneder bliver de 

undervist i hebraisk, introduceret til det 

israelske samfund og får hjælp til studie- eller 

jobsøgning, så deres integration kan blive 

vellykket. 

I forbindelse med den jødiske højtid Purim 

havde de inviteret en gymnasieklasse, og 

sammen pakkede og sendte de gaver til tidligere  

 

 

studerende/immigranter, som nu aftjente deres 

værnepligt i IDF, som ” Lone Soldiers”, der ikke 

har familie i landet. Men de har en skøn gruppe 

af ligestillede, der sender opmuntrende breve og 

pakker. 

 Med Dansk-Jødisk Venskabs støtte til Lone 

Soldiers er vi en del af denne gode proces. 
 

 Dejligt 
at være 
en del af 
den 
proces! 

 
 
 

  

Side 3  Side 3  Side 3  Side 3  ----  DJV   DJV   DJV   DJV         

 
 
 
 
 
 
Danielle Mor, 
Jewish Agency 
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Formandens årsberetning  
 

Til Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling d. 26. 
april 2018 aflagde DJV’s formand Eva Ravn Møenbak 
følgende årsberetning for 2017 

Jeg vil gerne indlede min årsberetning 
for 2017 med at læse nogle vers fra 2. 
Mos. 3, 1-10, hvor vi har beretningen 
om, hvordan Gud åbenbarer sig for 
Moses og taler til ham ud fra den 
brændende tornebusk og siger: ”Jeg er 
din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks 
Gud og Jakobs Gud”. Jesus genoptager 
den måde, Gud præsenterer sig på over 
for Moses, og siger i forlængelse af 
skriftstedet 2. Mos. 3,1-10: ”Han er 
ikke Gud for døde, men for levende” 
(Matthæus-evangeliet 22, 32). Det, jeg 
hæfter mig ved i disse ord, er, at Gud er 
den enkeltes Gud. Han er Abrahams 
Gud, han er Isaks Gud, han er Jakobs 
Gud, han er Gud for det enkelte 
menneske i hver generation. Og han 
husker på sin pagt og kender sit folks 
nød, han er ikke en fjern Gud men en 
Gud, der griber ind, og som ser folkets 
lidelse i Ægypten (2. Mos. 3, 7).  Han 
er Herren, den evige, som har omsorg 
for sit folk, og han kalder Moses til at 
være sit redskab i hjælpen til folket. 
 
Da jeg forberedte denne årsberetning, 
kom disse ord til mig: At Gud er en 
Gud for det enkelte menneske, Gud ser 
det enkelte menneske. Og sådan vil vi 
også gerne være i forholdet til Israel. 
Det er individet, der er i centrum, ikke 
en anonym masse, men enkeltpersoner, 
der er dyrebare, og som Gud ser og 
kender. Mennesker med et navn, en 
historie med glæder og med sorger. I 
Talmud, de rabbinske fortolkninger af 
Torahen, står der, at den der redder ét 
menneske, redder hele verden. Det er 
meget centralt i jødisk tankegang og 
livsforståelse, hvor betydningen af det 
enkelte menneske er i fokus. 
 
Og når jeg ser tilbage på året 2017, så 
har vi sammen med vores 
samarbejdspartnere i Israel bestræbt os 
på at nå det enkelte menneske med 
Guds omsorg. Det er den enlige soldat, 
der bliver draget ind i et støttende 
fællesskab. Det er den unge teenagepige 
med en dybt traumatisk opvækst, der 
får både materiel og psykisk støtte til at 
kunne gennemføre sin bat mitzva 

(jødisk konfirmation). Og det er den 
unge ortodokse kvinde, der allerede er 
mor til 9 børn, der får hjælp til at kunne 
klare dagen og vejen, og det er det 
etiopiske barn, der får hjælp til at kunne 
klare sine skolegang i Israel og opleve 
sejre og ikke kun nederlag.  
 
Så det er individet, der er i centrum, det 
er den enkelte, der betyder noget for 
Gud, og vi vil gerne fra Dansk-Jødisk 
Venskab være med til at formidle 
budskabet om, at der er kristne i 
Danmark, for hvem disse 
enkeltpersoner er dyrebare. 
 
Derfor støtter vi en organisation som 
Orr Shalom, der i den grad har fokus 
på det enkelte barn i deres forskellige 
tiltag og aktiviteter for at redde disse 
udsatte og sårbare børn, så de heles, 
vokser og trives. Israel har ca. 10.000 
børn, der er blevet fjernet fra deres 
biologiske familier pga. omsorgssvigt 
og andre sociale problemer. 1430 af 
disse børn har Orr Shalom ansvaret for. 
DJV støtter 10 terapeutiske 
familiegruppehjem med ca. 10 børn i 
hver, hvor hvert barn gennemgår 
personlige, tilrettelagte 
terapiprogrammer. Der er ligeledes et 
projekt der hedder Safe Haven, hvor 
børn kan holde fx pesachferie, når de 
ikke har mulighed for at tage hjem til 
deres biologiske forældre. I forb. med 
pesach (den jødiske påske) i 2017 
støttede DJV 50 af disse børn, så de 
kunne komme på påskelejr, for deres 
situation var sådan, at de ikke kunne 
være hos deres biologiske forældre. 
 
I 2017 begyndte vi også at støtte 
specielle hjælpeprogrammer til 200 
dimittender mellem 18 og 26 år. 
Dimittender er tidligere plejebørn fra 
Orr Shalom familiehjemmene, som nu 
skal stå på egne ben. Det kan volde 
problemer for dem at skulle klare sig 
selv, derfor er der brug for ekstra hjælp, 
som DJV er med til at formidle. 
 
En anden af vores samarbejdspartnere 
er Lone Soldier, en organisation, som 

rækker ud til de 6.400 enlige soldater, 
som kommer fra 52 lande, og som er 
rejst til Israel for at gøre tjeneste i IDF 
(Israels forsvarsstyrker). Der er to 
centre i henholdsvis Jerusalem og Tel 
Aviv, som danner rammen om 
forskellige aktiviteter. Fx er volontører 
med til at lave mad til disse unge 
mennesker i forb. med de jødiske 
højtider.  
 
Sådanne højtidsmåltider bliver der 
serveret tusindvis af i Jerusalem og Tel 
Aviv. Men der er også deciderede 
bofællesskaber i Lone soldier regi, altså 
deciderede soldaterhjem. Sådanne 
findes i Bet Shemesh, Sharei Tikva, 
Migdal Oz, og i Mekor Chaim kvarteret 
i Jerusalem. Der er i alt 130 unge 
mennesker, der på den måde bliver 
huset, og der er stor efterspørgsel efter 
disse pladser. Det som Lone Soldier 
centrene formidler til de unge, er hjælp 
og støtte på følgende fire områder: 
Måltider, husly, rådgivning og netværk. 
Og det er en glæde for os, at vi her fra 
Danmark kan være med til at række ud 
til disse unge mennesker. 
 
AKI (Ahavat kol Israel = Kærlighed til 
hele Israel) er den organisation, vi har 
støttet længst med månedlige bidrag og 
højtidsgaver. Rabbi Yoram Baruchian 
og hans medhjælpere er utrættelige i 
deres hjælpearbejde med at formidle 
helt basale fornødenheder til fattige, 
børnerige familier i Israel, og primært i 
Jerusalems ortodokse kvarterer. Noget 
som også bliver påskønnet rigtig meget 
er højtidsgaverne. I 2017 kunne 
donationer fra DJV således hjælpe 800 
familier til at kunne fejre Pesach, sådan 
som forskrifterne byder dem at gøre og 
glæde sig i Herren. 
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Jewish Agency (den israelske 
organisation, der koordinerer 
indvandringen til Israel), er også en 
samarbejdspartner, hvor vi oplever, at vi 
har en god og nær relation til. Vores 
specielle kontaktperson er Danielle Mor, 
der er leder af Jewish Agencys 
internationale afdeling. Danielle Mor 
har deltaget på et af vores Israel-stævner 
for et par år siden, og hun kommer også 
til vores Israel-stævne i 2018. Det er 
meget inspirerende at samarbejde med 
Danielle, fordi hun er så engageret og 
virkelig brænder for aliyah(jødisk 
indvandring til Israel), og ikke mindst 
ser hun det enkelte menneske, den 
enkelte jødes behov og ønsker i hele den 
proces det er at immigrere til et andet 
land. Danielle har skrevet flere artikler 
til vores blad i 2017, især om de 
etiopiske jøder og deres situation. Da vi 
i efteråret foreslog Danielle, at vores 
Chanuka-indsamling skulle gå til de 
etiopiske jøder, var Danielle meget 
begejstret. Vores tanke med Chanuka-
indsamlingen passede så fint med det 
projekt, som Jewish Agency netop 
havde startet, og som går ud på at få de 
etiopiske børn vel integreret i det 
israelske samfund. Der er stadig en rest 
tilbage af jøder i Etiopien, som Jewish 
Agency arbejder på at få til Israel. I 
2017 er der kommet 1500 etiopiske 
jøder, heraf er 700 børn. Det er disse 
børn, som vi gerne har villet hjælpe med 
Chanuka-indsamlingen. De står i en 
meget krævende integrationsproces med 
både faglige, sociale og kulturelle 
udfordringer. Sådan noget som hjælp til 
deres skolegang og lektielæsning er 
altafgørende for deres integration og 
fremtid i landet. Derfor har vi ønsket, at 
midlerne skulle kanaliseres til netop 
denne aktivitet for børnene. Danielle har 
sendt os billeder af nogle af børnene. 
Det er billeder, Danielle har taget, og 
hun kender selv disse børn og har 
kunnet fortælle om, hvor ivrige og 
engagerede børnene er. Israel er ekspert 
i integration, og der er alene for de 
etiopiske jøder 17 absorptionscentre, 
hvor de etiopiske familier kan bo i op til 
to år og lære sproget og komme til at 
kende deres nye land. Frem mod år 
2020 forventer man at kunne bringe 
9000 etiopiske jøder til Israel, det drejer 
sig om familiesammenføring, altså 
familier der bliver genforenet. Det 
betyder selvfølgelig altid meget for 
familier at kunne være sammen, og ikke 
mindst for de etiopiske jøder, hvor 
familierelationerne er meget dybe og 
tætte, og hvor en adskillelse kan føre til 
depression og anden sygdom for 

familiemedlemmerne. Der er i dag ca. 
125.000 etiopiske jøder i Israel. Og DJV 
har igennem flere år støttet netop denne 
befolkningsgruppe. 
 
Min påpegning af hvad ledetråden 
igennem hele dette arbejde er, nemlig 
omsorgen for den enkelte, en agtelse af 
det enkelte menneske, viser sig også 
med al tydelighed i DJV-projektet 
Hjertestrik , som Linda Møller er 
tovholder for. Kvinder udover det 
ganske land strikker det mest 
henrivende babytøj, som bliver fragtet 
til Israel af beredvillige danskere, der 
skal på ferie i Israel. Linda kan berette 
om, hvordan tøjet fremkalder 
begejstring både hos Orr Shalom og 
organisationen Machaseh. Når der 
kommer en ny sending babytøj, samles 
medarbejderne i organisationerne til 
fælles beundring og påskønnelse af det 
dejlige strikketøj. Der er ingen tvivl om, 
at dette børnetøj er et konkret, 
håndgribeligt tegn på, at der er kristne i 
Danmark, for hvem det enkelte 
menneske i Israel er dyrebart. 
 
Denne formidling af omsorg og nærvær 
sker også igennem vores volontører, 
der med deres tilstedeværelse i landet er 
levende tegn på, at nogen i verden kerer 
sig om Israel. Vi har ikke haft så mange 
volontører i det forløbne år, men 
Solvejg og William Brown, dette kære 
ægtepar fra Oslo, har været volontører 
på handicaphjemmet Maon Nechim i 
Netanya. Deres arbejde har været meget 
værdsat. 
Igennem hele året har vi haft vores 
tværkirkelige bedemøder en gang om 
måneden. Og vi oplever, at det har Guds 
velbehag, at vi på den måde samles og 
er med til at bane en vej for det enkelte 
menneske, så Israel må blive velsignet 
og beskyttet af Herren, han som 
meddeler sig selv som Abrahams Gud, 
Isaks Gud og Jakobs Gud, han som har 
knyttet sit navn på en speciel måde til 
netop dette folk. DJV’s Israel-stævne i 
november var velbesøgt, og vi oplevede 
en velsignelsen af Guds nærvær. 
 
Alle disse begivenheder, som jeg her har 
valgt at tage frem, har man jo kunnet 
læse om i bladet Nyt fra Dansk-Jødisk 
Venskab, der er udkommet seks gange, 
og har Greta Axelsen som kyndig og 
kompetent redaktør. Sammen med 
DJV’s hjemmeside er bladet et 
uundværligt redskab til at formidle og 
oplyse om arbejdet i Israel. 
 
 

Dan Herron, som jo var DJV’s 
repræsentant i 2017, har mødt flere 
engagerede, unge israelere og formidlet 
sine indtryk igennem meget informative 
artikler til bladet. 2017 blev også året, 
hvor Dan Herron valgte at fratræde sin 
stilling som Dansk-Jødisk Venskabs 
repræsentant i Israel. Vi har i 
bestyrelsen haft et godt og inspirerende 
samarbejde med Dan i tre år, og Dan har 
med stort engagement påtaget sig mange 
arbejdsopgaver.  Selv om Dan pr. 1. juni 
fratrådte sin stilling, så har vi stadig 
glæde af Dans arbejdsindsats i 
forbindelse med DJV’s hjemmeside, og 
Dan foretager også stadigt forskelligt 
oversættelsesarbejde for os til brug i 
bladet. 
 
Til sidst skal der lyde en stor og 
hjertelig tak til alle, der har 
støttet Dansk-Jødisk Venskabs 
arbejde i Israel igennem 2017. 
Dette vidnesbyrd viser, at der 
er kristne i Danmark, for hvem 
Israel og det jødiske folk er 
dyrebart, fordi folket og landet 
er dyrebart for Gud, Han, som 
er verdens Herre. 

Tværkirkelige Tværkirkelige 
bedemøder 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  
(intet møde i juli)  (intet møde i juli)    

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 



Jewish Agency har recepten på, hvordan 

immigantlæger kan lancere en ny karriere i 

Israel.  

At flytte tilværelsen og arbejdsliv til et nyt land, alt 

imens man skal lære et nyt sprog, er udfordrende 

nok. Udfordringen bliver så meget desto større, hvis 

man agerer indenfor et så krævende felt som 

medicin og ovenikøbet skal lære nye lægeterme. Men 

Anatoli Budylev 29, en russisk immigrant i Israel, 

fortæller om sit arbejde med gnist i øjnene og på et 

fremragende hebraisk.  

 

Anatoli, som immigrerede til Israel i 2012, arbejder 

på afdelingen for intern medicin på Carmel 

Hospitalet i Haifa. Han ankom fra Rusland med 

meget begrænsede hebraisk kundskaber og kunne 

næsten ikke udtrykke sig. På trods af dette og 

takket være forskellige enheder i Jewish Agency’s 

immigranthjæp, så er han i fuld gang med at tage 

sine første skridt som læge i Israel. Både Anatoli og 

hans kone, Sofia, gennemgik træningsprogrammet 

for immigrantlæger i Israel på absorptionscentret i 

Ashdod. 

 

Placeret over hele Israel fungerer absorptions-

centrene som midlertidige beboelse. Dette giver et 

støttenetværk skræddersyet til nye immigranters 

behov. Centret er udstyret med værelser og 

lejligheder, der er markant billigere end det man 

skal betale på det private marked, hvilket giver 

immigranterne et godt miljø og varm atmosfære, 

som hjælper dem til at lære det israelske samfund at 

kende. Derudover er ulpanim (intensive hebraisk 

sprogklasser) til rådighed og bemandet med yderst 

professionelle teams, der har årelang erfaring med 

at undervise og hjælpe nye immigranter.  

 

“Ligesom min kone, så arbejdede jeg allerede som 

læge i Skt. Petersborg” siger Anatoli. ”Hun 

arbejdede i Novosibirsk, og da jeg ankom til Israel 

blev jeg henvist til absorptionscentret i Ashdod. 

Jeg gennemgik kurset i 2012 samtidig med 

hebraisk ulpan. Da jeg ankom, kunne jeg kun sige 

”ja” og ”nej” på hebraisk. Hvordan er mit hebraisk 

nu? Når du koncentrerer dig om at lære, så opnår 

du noget. Generelt set, så skal du studere for at 

lære et nyt sprog, og selv om du taler med accent, 

så er det en god ide at opnå en god beherskelse af 

sproget”. 

 

Anatolis lægetræningskursus inkluderede ulpan 

Aleph (A) og ulpan Bet (B) for at lære medicinsk 

terminologi på hebraisk. 

  

“I praksis lærte vi både sprog og medicin på én 

gang,” siger han. “Det er meget svært, for når du 

giver alt til en eneste ting, så sker det på bekostning 

af noget andet. Hvis du hverken vil forsømme sprog 

eller medicinsk træning, så skal du arbejde hårdt og 

lave mange lektier. Det var det sværeste – at sætte 

sig ned og studere hebraisk, og samtidig læse til 

eksamen i medicin. En høj andel af projektets 

deltagere prøvede dette, men kun tre bestod”. 

  

Anatoli fortsatte til et praktikforløb på Beilinson-

Rabin Medicinsk Center i Petah Tikva, som varede 

et år. 

  

“Den største fordel er, at når nogen kommer til 

Israel og ikke er vante med sundhedssystemet, så 

hjælper praktikforløbet dem, f.eks. med at opdage 

hvad en afdeling for intern medicin går ud på, og 

hvad en kirurgisk afdeling er for en størrelse. Det er 

nemlig forskelligt fra Rusland og andre steder”, siger 

han. ”Praktikopholdet tilbyder en at opnå en 

forståelse for, hvad nøjagtig man vil længere ude i 

fremtiden. Man får en opdateret orientering. Man 

ser, hvordan sundhedssystemet fungerer, kommer 

ind i det, og det er lettere at fokusere på ens egen 

retning”. 
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Integration og karriere i Israel 
Rapport fra DJV’s samarbejdspartner Jewish Agency, 

organisation for immigration og integration i Israel 

Anatoli Budylev, 29, gennemgik træningsprogrammet 

for immigrantlæger på absorptionscentret i Ashdod. 

Foto: Nir Kafri fra Jewish Agency 
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Forts.fra s.6 

Anatoli trådte efterfølgende ind i 

IDFI (Israels forsvarsstyrker) i 

overensstemmelse med en aftale 

mellem Israels Forsvarsmini-

sterium og Immigrant- og 

Absorptionsministeriet, som 

betyder, at mandlige immigranter, 

der fuldfører et medicinsk 

praktikforløb, udfører 18 måneders 

tjeneste som læger i hæren. 

 

 “Man gennemgår en måneds 

rekruttræning og derefter tre 

måneders uddannelse som 

medicinsk officer, hvor de prøver at 

give én en nogenlunde idé om, hvad 

hæren er for en størrelse, og hvad 

din funktion kommer til at bestå af 

i modsætning til ens civile rolle,” 

siger Anatoli. ”Efter tre måneder 

sendes man til en klinik eller et 

regiment. Henimod slutningen på 

perioden, ca. et halvt år før min 

udtræden, begyndte jeg at tænke på 

et sted at arbejde, og jeg undersøgte 

mulighederne inden for invasiv 

hjertebehandling. Jeg har nu været 

på afdeling for intern medicin i 

halvandet år og har to et halvt år 

tilbage i mit praktikforløb indenfor 

intern medicin.  

  

I beskrivelsen af afdelingen for 

intern medicin på Beilinson-Rabin 

Medicinsk Center, siger Anatoli, 

“Der er mange ting her, som man 

ikke kan forestille sig. Der er 

fremragende læger, og vores chef – 

Dr. Cohen – tager altid vores 

ønsker i betragtning og prøver på at 

give hver eneste praktikant, hvad 

de har brug for”. 

 

Anatoli og Sofia er godt på vej til 

succesfulde medicinske karrierer i 

Israel, og de er stadig taknem-

melige for den lægetræning, som de 

fik på absorptionscentret i Ashdod, 

hvor det hele startede.  

 

 “Hvad nøjagtigt får læger ud af 

dette program? Det hjælper dem til 

at lære i et trygt miljø. Man kan 

koncentrere sig om sine studier, 

inkl. ulpan, og om at lære 

medicinsk terminologi, og det er 

gratis” siger Anatoli. ”Hvis vi skulle 

have betalt for denne uddannelse, 

så er det tvivlsomt, om vi kunne 

have haft råd til det, og tvivlsomt 

om vi havde kunnet blive læger i 

Israel”. 

 

Fejring af Israel 70 
Den 18. april blev der i Apostolsk Kirke i København 
afholdt en festaften, hvor Israel blev lykønsket med 
70-året for statens oprettelse. Arrangørerne var  
Tove Videbæk, Rakul Kristiansen, Dansk-Jødisk 
Venskab og Aglow International. Festens talere var Tomas Sandell, Andrew 
Tucker og Shay Attias. Fejringen var præget af glæden over, at landet og 
folket igen er forenet, fordi Gud har ført sit folk tilbage til Zion i 
overensstemmelse med sine løfter.                              Eva Ravn Møenbak 

 

Tolk under hele mødet var Kirsten Graversen (t.v.) 
 

 
T.v.  Tove Videbæk 
T.h. Rakul Kristiansen 

Under: 
Eva Ravn Møenbak 

mødeleder 

T.v. Annika Midjord 
og Hanne Vinsten 
 
T.h.  Kirsten 
Graversen og 
Ingrid Larsen 

Tomas Sandell Andrew Tucker Shay Attias 

Fotos:  
Marvel Gulbrandsen og  
Filip Graversen 



Netværk af  
støtte og omsorg 

 

Rapporten fra Orr Shalom til Dansk-Jødisk 

Venskab fokuserer denne gang på de unge 

israelske volontører, der hjælper til i de 

plejefamilier, Dansk-Jødisk Venskab støtter 
 

Tak for jeres støtte til Orr Shaloms 

volontørpiger fra Nationaltjenesten! 

 

Tak fordi I støtter vores piger fra 

Nationaltjenesten i Orr Shaloms familiehjem  

Pri Megadim, Eshkolei Paz, Vollach, og 

Rishonim, og selvfølgelig Safe Haven lejren, 

hvor pigerne spiller en vigtig rolle side og side 

med den professionelle stab. 

 

Nationaltjeneste er et alternativ til 

militærtjeneste i IDF. Nationaltjenestens korps 

består hovedsageligt af unge kvinder i alderen 

18-20 år, som kommer fra religiøse familier og 

derfor foretrækker tjeneste uden for militæret. 

Pigerne i Orr Shaloms Nationaltjeneste er 

dedikerede og kompetente unge kvinder, som 

oplæres og understøttes af Orr Shaloms 

professionelle stab. 

 

Mød nogle af vores piger  

fra Nationaltjenesten! 
Nava: Jeg voksede op kun med brødre, og har 

altid ønsket mig en lillesøster. Mit hår er meget 

kraftigt og krøllet, og jeg kan lide at have det i 

forskellige frisurer. En ny pige kom for nyligt til 

familiegruppehjemmet for ca. tre måneder 

siden. Hun er 10 år gammel og trist det meste 

af tiden. Hun har også kraftigt krøllet hår, men 

hendes mor hjalp hende aldrig med at tage vare 

på det, vaskede det aldrig og satte det ikke op. 

En dag besluttede jeg mig for at række ud til 

hende vha. vores hårtype. Jeg spurgte hende, 

om hun var interesseret i at rede ud i vildnisset, 

eller flette det, eller noget helt andet. På denne 

vis begyndte hun langsomt at åbne op for mig, 

alt imens vi tog os af hendes hår. Jeg ved godt, 

at det ikke lyder særligt dybt, men sådan 

dannede vi en form for ritual, som gav mig en 

forbindelse til pigen. 

 

Batya: Jeg har seks yngre søskende. Jeg 

elskede at vokse op i en stor familie! Jeg er vant 

til at hjælpe mine forældre og mine søskende, 

og jeg elsker børn. Mit favoritelement er den del 

af dagen, når jeg skal hjælpe børnene i huset 

med at lave mad, og når vi alle skal spise 

sammen. Ja, det er højrøstet og kaotisk, men 

det er en fantastisk måde at få kontakt på i 

dagens afslutning og få afkoblet en smule. 

 

Ofra: Jeg har helt sikkert lært noget om, 

hvordan man skal være bevidst om hvert enkelt 

barns behov. Der er en dreng på 12, som altid 

var på tværs af mig. Det var ligegyldigt hvad 

jeg sagde. Jeg kunne sige, at himmelen var blå, 

og han ville begynde at argumentere for at den 

var grøn. Jeg blev virkelig frustreret over ham, 

og så fik jeg det dårligt, for det er jo meningen, 

at jeg skulle hjælpe ham. Jeg spurgte 

husmoderen og den anden pige fra 

Nationaltjenesten om at hjælpe mig. Jeg vil 

ikke sige, at jeg er fri fra øjeblikke af intens 

frustration med denne ene dreng, men jeg 

forstår ham bedre nu og har udviklet nogle 

værktøjer til at håndtere hans trodsighed. Det 

er fantastisk at vide, at der er et helt hold bag 

mig, som virkelig bakker op om mig, ligesom jeg 

bakker op om dem. 
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Idith Codish 
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Nationaltjeneste-

pigerne og skolehjælp 
 

Hver pige arbejder 40 timer om 

ugen, fra 13.00 til 22.00. Efter at 

børnene kommer hjem fra skolen, 

samles alle i fællesarealet for at 

lave deres lektier. Dem, der ikke 

har lektier for, bruger deres tid på 

at gennemgå ting de lærte i 

skolen og øve sig på en bestemt 

færdighed, såsom læsning eller 

regning. Volontørerne tilbringer 

så resten af eftermiddagen med at 

hjælpe de ældre børn med deres 

studier, specifikt møntet på deres 

gymnasielle eksaminer. Den 

individuelle opmærksomhed, som 

pigerne fra nationaltjenesten yder 

børnene, giver dem mulighed for 

at fokusere på deres studier og 

forbedre deres karakterer. 

(Børnenes navne er i det følgende 

blevet ændret). 

 

Alanna på 17 kommer fra en 

baggrund med svær mishandling. 

Hun havde det ekstremt svært i 

matematik. Hendes hjælper fra 

Nationaltjenesten havde netop 

selv afsluttet sin 

studentereksamen, og sidder med 

hende tre timer hver uge for at 

gennemgå faget og forberede 

Alanna på sin 

afslutningseksamen. 

 

Ben på 16 mistede sine forældre i 

en ung alder. Han har damp og et 

indlæringshandicap. Han bliver 

let modløs. I starten sad Ben og 

hans hjælper fra National-

tjenesten sammen et kvarter ad 

gangen. De 15 minutter blev 

gradvist til 20 og så til 30. Nu 

sidder de sammen en hel 

klokketime hver aften. Ben tog 

nogle af sine afslutningsprøver for 

nyligt og klarede sig vel udover 

sine forventninger, hvilket også er 

godt for hans selvtillid. 

 

Shira på 15 blev efterladt af sin 

mor i en ung alder. Hun er 

skrækslagen for at fejle i alle 

ordets betydninger. Hendes dybe 

angst gør det svært for hende at 

holde fokus og opnå succes i 

skolen. Shiras hjælper fra 

nationaltjenesten har et motto, 

som de siger sammen før, i løbet 

af, og efter hver session: ”At fejle 

er midlertidigt, men at give op 

gør fejltrinnet permanent”. 

Shira har ladet sig inspirere af 

dette udtryk så meget, at hun 

malede det med store bogstaver 

på et skilt, som hun har sat op 

over sit skrivebord. Langsomt 

arbejder Shira og pigen fra 

Nationaltjenesten igennem 

hendes angst, og hun er begyndt 

at gøre fremskridt i sine studier. 

 

Pigerne fra 

Nationaltjenesten  

og Safe Haven lejren 
 

Udover at arbejde i de normale 

rammer inden for Orr Shaloms 

familiehjem tager volontørpigerne 

også del i en rotation mellem de 

fire årlige ophold på Safe Haven 

Overnight Camp. Denne Påske 

var der 45 af vores Orr Shalom 

børn, der ikke havde noget sted at 

tage hen i ferien, derfor var de på 

lejr i Kfar Sliver. Vi glæder os til 

at fortælle jer om, hvordan det gik 

i vores næste rapport. 

 

Hjertelig tak for jeres 

fortsatte støtte til Orr 

Shaloms børn. 

 

Vi ser frem til at holde jer 

opdateret! 

DanskDansk--Jødisk Jødisk 

Venskabs Venskabs   

FormålserklæringFormålserklæring  

Dansk-Jødisk Venskab 

tror, at Gamle og Ny 
testamente er en uadskil-
skillelig 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. 

 

 

 



Der er virkelig mange ting, jeg 
kunne skrive og fortælle om, 
når jeg er blevet bedt om at 
skrive en side om mit liv og 
mine oplevelser i Israel. Jeg 
kunne skrive om min 
opfattelse og oplevelse af 
Israel/Palæstina-konflikten. 
Jeg kunne skrive om mine 
oplevelser og indtryk af 
naturen, når jeg har rejst rundt 
i landet og set nogle af de 
fantastisk smukke steder 

landet har at byde på. Jeg kunne skrive en masse om mit 
arbejde med mennesker med specielle behov, og hvordan 
det både er udfordrende og meningsfyldt at blive brugt som 
det ekstra redskab, der hjælper deres hverdag til at fungere 
på bedst mulig vis.  
 Der er virkelig mange ting at fortælle om, men hvis 
jeg alligevel skal prøve at sætte ord på, hvad det allerstørste 
for mig i min tid i Israel har været, er det, hvor ufattelig 
stor, god og trofast Gud er og er blevet for mig hernede. Jeg 
har fået lov at opleve, hvilken fred og glæde der hører med, 
når man vælger at være lydig overfor Guds stemme, og når 
man vælger at efterlade alt derhjemme for bare for en kort 
tid at fokusere på ham og på at være et redskab til hans brug 
i hans udvalgte land.  
 Det er ikke nemt og fedt hele tiden. Arbejdet kan 
være udfordrende specielt fordi der ikke er mange hverken 
jøder eller arabere der taler engelsk. Man står på egne ben i 
en helt anden mellemøstlig kultur, hvor normerne, 
grænserne og opførslen er anderledes. Man kan ligesom 
derhjemme, rende ind i forskellige problemer her, men 
forskellen er, at man er taget ud af sine trygge og faste 
omgivelser derhjemme, og derfor ofte ’kun’ har Gud at gå 
til når noget er udfordrende, og det er noget af det mest 
fantastiske og trosopbyggende jeg har oplevet. Israel er et 
land, hvor åndelig blufærdighed ikke eksisterer som i 
Danmark, og man kan få lov at bede og tjene sin Gud hvor 
som helst og når som helst.  
 For mig har det ikke blot været en dannelsesrejse 
med spændende og fede oplevelser, hvilket det i dén grad 
også har været. Jeg har, som de fleste andre der har været i 
Israel, forelsket mig i landet og folket, og har allerede bestilt 
næste flybillet herned. Men det har størst af alt været en 
investering i mit trosliv og i min forståelse af, at Gud har en 
kæmpe frelsesplan, som han fortsat er ved at gennemføre, 
og som specielt kommer til udtryk i og igennem Israel. Og 
at få lov at se det og stå midt i det er virkelig stort. Gud er 
blevet ny for mig i mine lange ørkenvandringer uden 
internet og forstyrrelser. I mit møde med både jøder og 
muslimer. I mit arbejde med mennesker, som ikke er lige så 
heldige som jeg. Til påskegudstjeneste i gravhaven med 
kristne fra hele verden. På de smukke strande i Tel Aviv. 
Ved solopgangen over bjergene nordpå. Ved synet af flere 
hundrede mennesker, der beder og græder til deres Gud ved 
grædemuren i den gamle by. Ved udsigten over Oliebjerget, 
hvor Jesus en dag igen skal sætte sine fødder. For mig, har 

det været en af de største og vigtigste gaver fra Gud at få lov 
at bruge et halvt år i det land, som Han har udvalgt at frelse 
hele verden igennem. Og det er en investering i mit trosliv, 
som jeg ikke vil være foruden, og som jeg håber og tror vil 
følge mig resten af livet.  
 
Derudover skaber man som volontør et liv og en hverdag et 
nyt sted, og jeg har mødt så mange elskværdige og gæstfri 
mennesker, der har inviteret mig ind i deres hjem og i deres 
liv og som jeg virkelig har fået specielle relationer til. Man 
bliver i høj grad taget hånd om af det israelske folk. Og så 
er det selvfølgelig heller ikke dårligt at have nogle at bo hos 
næste gang du kommer. For jeg lover, at der bliver en næste 
gang.  
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Overvej at blive volontør 
med DJV. Israel venter 
på dig med åbne arme. 
 
Du kan læse mere om dette på 
vores hjemmeside: djvenskab.dk 
Eller kontakt DJV’s 
kontaktperson:Linda Møller 
Mail: elkaer1@gmail.dom 
Tlf. 5056 6414 

Mit liv som volontør i Israel 

Af Karoline Dolva 



Kvittering for gaver og 

kontingenter til  

Dansk-Jødisk Venskab 
  

Marts 2018: 
A. Riisager 1200, Elding 600, Gurli Pedersen 600, 
Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Jønsson 100, 
Vickie Ann Nielsen 500, Ninna Pedersen 500, Inge 
& Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Margit 
Irene Olsen 250, Brian Kallehauge 500, Anonym 
100, Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else 
Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, 
Tage Barrit Nielsen 150, Gerda Hedeby 300,  Eva 
& Ove Stage 200, Ove Pedersen 300, Kirsten 
Nielsen 500, Anette Pugh 500, Irene Bjerre 1100, 
E. Fanøe 1000, Tommy & Kirsten Vestesen 200, 
Birta Hansen 500, G. & H. Marsbøll 250, Ole 
Jensen 300, Gudrun Thomsen 200, Ole Hansen 
150,  Carl Christian Jensen 200, Finn Jensen 50, 
Jens & Susanne Nådeslilje 100, Inger Ravndrup 
Thomsen 1000, Kirsten Swinth Olesen 2000, Levi 
Andreas Hansen 200,  Anita Nørgaard 100, Hanne 
Fredberg 100, K.E. Larsen 600, Niels E. Flensted-
Jensen 100, Martin Ruben Dam 400, Ruth Helene 
Niclassen 1100, Anna Boelskifte 200, Brigitte Torp 
200, Ingrid & Curt Rønne 250, Anna Wendelboe 
1000, Hans Peter Lausten-Thomsen 400, Mrk. BVJ 
10.000, Hava & Bjørn Andersen 150, Søren Bøgel 
Pedersen 150 
 

Fattige og nødstedte jøder: 
Charlotte G. Knudsen 400 J.A. Henny & Bent 
Larsen 250, Anna Maria Zachariassen 220,  Mrk. 
KIG 500 O.Sh., Mads Koch Federspiel 100 L.S., 
Kirsten Genach 900 AKI, Dianne Kampp 200, Jens 
Toft-Sørensen 200, Gudrun Larsen 100 O.sh. og 
100 L.S., Noomi Grønbech-Dam 400, Johan Due 
250 og 250L.S., Anni Bak Frank 200, Anonym 3000 
L.S., Dora Bjørneboe 1500 L.S., Dora Andersen 300 
og 100 L.S., 
 
 

April 2018:  
Esther Sørensen 100, Gurli Pedersen 100, Elding 
600, Preben Walsøe 600, Kirsten Jønsson 100, 
Ninna Pedersen 500, Vickie Ann Nielsen 500, Inge 
& Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Anonym 
100, G & H Marsbøll 200, Knud Møller Christensen 
150, Eva Nielsen Vosegaard 500, Tage Barrit 
Nielsen 150, Tommy & Kirsten Vestesen 200, 
Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else 
Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, 
Henning & Ellen Tetzlaff 1960, Brian Kallehauge 
500, Jørgen Anker Hansen 100, Bente Mosegaard 
H. Larsen 200, Øjvin Rasmussen 200, Gerda 
Hedeby 300, Ove Pedersen 300, Erik Sørensen 300, 
Tove Sandborg-Olsen 500, Anette Pugh 500, Arne 
Møller Pedersen 700, Dunja Novak 350, Eva & Ove 
Stage 200, Levi Randrup 600, Hanne B. Borella 

100, Anna M. Becke 600, Ole Hansen 150, Kirsten 
Nielsen 500, Hanna J, Bloch Madsen 100, Mrk. 
Ekko 200, Elly & Ove Holmene 200, Anita 
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Elisabeth 
H. Pedersen 200, Carl Christian Jensen 200, Niels 
Flensted-Jensen 100, Lene Bargsteen 1200, 
Elisabeth Stein 2000, Jørgen V. Petersen 2000, 
Kirsten Kofoed-Hansen 200, Edith Jensen 1000, 
Niels Kristiansen 600, Tove Høst 100, Midtjyllands 
Frikirke 200, Lis Bech 100, Asger & Johanne 
Nielsen 1000, Helle & Erik Fanø 200, M & IM 
Bramming 200, Hanne Jensen 150, Grethe 
Kathrine Knudsen 300, Leon Klitgaard Jensen 100,   
Gunvør & Torben Gørgens 100, Søren Christian 
Christensen 200, Søren Bøgel Pedersen 150, Lillian 
& Frede Jensen 700, 
 

Fattige og nødstedte jøder :  
Jens Toft-Sørensen 200, Anne Maria Zachariassen 
745, Charlotte Knudsen 400 J.A., Johan Due 250 
og 250 L.S., Mrk. KIG 500 O.Sh.,Mads Koch 
Federspiel 100 L.S.,Kirsten Genach 600 AKI, 
Henny & Bent Larsen 250, Dianne Kampp 200, 
Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S., Anonym 
3000 L.S., Lis Pedersen 400 L.S.,Birgit Kamper 
Nielsen 200 L.S.,William Marcher 500 O.Sh., Leon 
Klitgaard Jensen 1000 J.A. 
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Kære venner af  

Dansk-Jødisk Venskab 
 

Israel har her i foråret fejret dels Jerusalems 
50 år som hovedstad og dels 70 års dagen 
for statens grundlæggelse. 
 
Det er glædelige begivenheder, men der er 
fortsat et stort pres på Israel fra mange sider. 
Befolkningen har brug for støtte og 
opmuntring, og derfor sender vi en STOR 
TAK for alle de mange gaver, som Dansk-
Jødisk Venskab har modtaget i de forløbne 
måneder. 
 
Det gør det muligt at støtte alle vore venner 
i Israel: Orr Shalom, Lone Soldier, fattige 
jøder i Jerusalem og hjemrejse til Israel fra 
Etiopien, Ukraine og Frankrig. 
 
Tak for trofast støtte til arbejdet. Vi ønsker 
alle en rigtig god sommer. 
 

 Venlig hilsen 
Filip Graversen 

kasserer 
 



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 15.900 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. 

 

Venlig hilsen 

Filip Graversen, kasserer 

Adresseændring 
Meget vigtigt 
 

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. 
      

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” 

Sommeren er kommet og mange af os 
tager på sommerferie enten herhjemme 
eller til udlandet. Det er en skøn tid, hvor 
man kan samle kræfter til den kommende 
vinter. 
 
DJV’s arbejde i Israel holder  IKKE 
sommerferie. Behovene er de samme, 
hvad enten det er ferietid eller ej. Vore 
samarbejdspartnere kører ufortrødent 
videre, men der er store behov. 
 
Kunne du tænke dig at give en EKSTRA 
”sommergave” til arbejdet i Israel så vil 
det være en kærkommen hjælp. Mrk. din 
gave : ”sommergave”. 
 
Dansk-Jødisk Venskab 
Bank konto 1551 0009327398 
På forhånd TAK.                          Red. 

Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne  
Den 17. november, 2018 

Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C 

Tema: Israel – et profetisk tegn i vor tid. 
Gæstetaler: International leder Danielle Mor, Jewish Agency, Israel 


