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Israel 70 år
Den israelske ambassade i Danmark var vært for en
festlig markering af Israels 70-års jubilæum i maj
2018. Festen blev afholdt i Det Jødiske Hus i
København, hvor repræsentanter fra jødiske, kristne
og kulturelle Israel-foreninger var indbudte til festen.
Her skærer det israelske ambassadørpar, Benny og
Irit Dagan, fødselsdagskagen ud til alle gæsterne.
Eva Ravn Møenbak
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Israel - et lys for nationerne
Af Marvel Gulbrandsen
Bestyrelsesmedlem i DJV
Hvordan kan det være, at verdens nationer ikke giver Israel den ros, de
fortjener for deres dygtighed indenfor teknologi, videnskab,
sygdomsbekæmpelse - herunder cancer og meget, meget andet. Og ikke
mindst for den hurtige hjælp som de yder ved ulykker, naturkatastrofer
m.m. i andre lande. Vi bruger gerne og med glæde de hjælpemidler, som
Israel har tilvejebragt, men ordet tak hører man sjældent, når det
gælder Israel i hvert fald. Nedenstående er der lidt informationer fra
norske nyhedskanaler.

Grottedykkerne blev hjulpet af israelsk teknologi
De fleste af os fulgte sikker med i redningsaktionen af drengene som sat
indespærret i en grotte i Thailand. Israel var tilstede med deres
teknologi. Kommunikationsudstyr fra det israelske selskab Maxtech
spillede en vigtig rolle i arbejdet med at redde dem alle ud.
Kort tid efter at drengene blev meldt savnet d.23.juni fik det
israelske selskab Maxtech’s Agent i Thailand en henvendelse fra
specialstyrken i den thailandske marinen. ”Vi vidste at vi måtte gøre alt
i vor magt for at hjælpe til med at redde disse drenge”, fortæller Uzi
Hanuni, adm.dir. i Mextech. Han er ekspert på trådløse systemer for
kommunikation ved brug af radiofrekvenser. Efter at Maxtechs rolle i
redningsoperationen blev kendt er selskabet blevet oversvømmet af
henvendelser fra hele verden.
Dette kan du læse meget mere om på www.miff.no 4/7-2018

189.000 flygtninge gemmer sig i skyggen af Israels
kanoner. Der er der mindst risiko for at blive
angrebet.
I en norsk avis kunne man læse denne opsigtsvækkende overskrift. Den
selv samme norske avis er mere kendt for deres kritik af Israel.
Avisen skriver: ”Mellem 285.000 og 325.000 mennesker har flygtet indtil
nu, iflg. de sidste tal fra FN, 107.500 er flygtet mod grænsen til Jordan
og 189.000 har søgt tilflugt ved Golanhøjderne og grænsen mod
israelskkontrolleret område.. Årsagen til at så mange søger ly ved
grænsen mod Israel er, at de syriske regeringsstyrker viser sig at være
mere påpasselige med ikke at skyde for nær de israelske stillinger.
Dette kan du læse mere om på www.miff.no/syria 10/7-2018

Israel behandler syriske børn i ly af nattemørket
Onsdag krydsede over 40 personer, alle syriske mødre og deres børn,
grænsen til Israel for at får hjælp fra israelske læger. Efter en rask
sikkerhedskontrol blev de bragt til et hospital i byen Safed. De får
behandling på hospitalet og drager tilbage igen samme døgn. I blandt
kommer de tilbage to - tre gange for videre behandling eller for at blive
opereret.
Ingen mandlige voksne får behandling i Israel, i hvert fald ikke
officielt. Under den pågående lægeindsats, som går under navnet
”Operation lægebesøg” har ca. 3000 syrere fået behandling i Israel.
-I begyndelsen var vi bange for at komme dit, sagde en kvinde, som
lægger til, at det var fordi hun tidligere havde betragtet Israel som en
fjende. Nu er det imidlertid helt modsat, fortælle kvinden, som ikke vil
fortælle sit navn.
Samme nat som hun krydsede grænsen pågik der kampe mindre
end 10km fra grænsen til Golanhøjderne. Grænsen er stængt. Men om
natten har hæren kørt ind humanitær hjælp til de syriske flygtninge.
Ifølge militæret handler det om flere ton mad, medicin og tøj.
Dette kan du læse mere om på Norge i dag: http://idag.no

Sommergave
Du kan nå det endnu Sommeren varer endnu et
stykke tid. Mange har holdt eller holder en tiltrængt ferie
endnu og det er godt.
DJV’s arbejde i Israel holder
imidlertid 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.

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
15/8, 19/9, 17/10-2018
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
Velkommen!
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Omsorgsfulde netværk
Rapport fra soldaterhjem i Israel, juni 2018
Af Meira Weinstein
Vi sender en dybfølt tak til Dansk-Jødisk Venskab
for jeres fortløbende støtte til Lone Soldier Centret
(Soldaterhjem) og Israels Lone Soldiers (enlige
soldater). Lone Soldier Centret til minde for Michael
Levin blev grundlagt af tidligere lone soldiers for at
tjene og støtte nuværende soldater uden familie og
netværk i Israel. Michael var en amerikansk født
lone soldier, som faldt i kamp i Libanon i 2006.
Lone Soldier Centret (LSC) blev grundlagt af en
gruppe af Michaels venner, som selv var tidligere
lone soldiers, og som kendte til Michaels drøm om at
skabe en organisation, som kunne støtte, forsyne,
forbinde og drage omsorg for lone soldiers i IDF. I
dag muliggør jeres hjælp, at drømmen forbliver en
virkelighed. LSC forsyner lone soldiers med
måltider, støtte, rådgivning, husning, og fungerer
som det familie- og lokalfællesskab, som de unge
mangler.
Der er pt. 7.000 lone soldiers fra 52 lande verden
over som aflægger tjeneste i IDF. Centrets stab og
hundredvis af volontører arbejder meget hårdt på at
opbygge denne familie og sørge for de mange
grundlæggende behov, som lone soldiers oplever, når
de er på egen hånd udenfor kasernen. Vi gør disse
ting for at sikre, at de unge bliver inkluderet, støttet
og er succesfulde i deres overgang til livet her i
Israel.
I det følgende kan I læse en opdatering fra vores
nygligt lancerede ”Efter Endt Tjeneste program”,
som hjælper nyligt fritstillede soldater til at vænne
sig til livet i Israel. Igennem dette program sigter vi
på at hjælpe fritstillede soldater efter endt
værnepligt med at få kontakt til mentorer og hjælpe
dem med at finde meningsfuldt arbejde. Selvom
mange fritstillede soldater gerne vil forblive i Israel
efter endt værnepligt og slå rødder i landet, så
besværliggøres dette ønske i høj grad af deres
mangel på sociale og professionelle kontakter i
landet, såvel som deres finansielle situation.
Dette program fokuserer på at hjælpe soldater efter
fuldført tjeneste med at udbygge deres professionelle
CV og forberede dem på interview. Endvidere
arrangeres netværksmøder og tiltag sigtet på at
forbinde dem med potentielle arbejdsgivere.
Et af vores seneste netværksmøde i Jerusalem blev
holdt med Jerusalems nuværende viceborgmester
Ofer Berkovitch, som er borgmesterkandidat og
medstifter af kommunalpartiet Hitorerut Jerusalem.
Hr. Berkovitch delte sin professionelle og personlige
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Netværksarrangement for lone
soldiers med Ofer Berkovitch,
Viceborgmester for Jerusalem
erfaring med lone soldiers, som netop havde afslutttet deres
værnepligt og takkede dem for det enorme bidrag, de har
givet til Israel og forsat vil være for landet. Netværksmøder
som dette har som mål at forberede lone soldiers på
lederskabsroller i arbejdsstyrken og det israelske samfund
overordnet set.
En anden begivenhed, der løb af stablen for nyligt, var et
daglangt seminar med AOL (America Online) som vært.
Igen var soldater, der netop har afsluttet tjeneste inviteret,
som en del af vores ”Efter Endt Tjeneste program” for at
lære om hitech industrien og programmeringssprog, såvel
som at lære om jobmulighederne i hitech verdenen. De
modtog meget brugbar information og havde mulighed for at
stille spørgsmål om forskellige jobmuligheder og valg inden
for videregående uddannelse.
Vi sigter på at støtte 200 deltagere i løbet af programmets
første år. Ved at støtte og være mentor for nyligt fritstillede
lone soldiers kan vi hjælpe med at sikre deres succesfulde
integration i det israelske samfund, så de fortsat kan have en
positiv effekt i Israel og bidrage til det israelske samfund.

Af Idit Codish

Orr Shaloms Safe
Haven Lejr
Påsken 2018
Orr Shalom’s Safe Haven Camp er
den eneste løsning for de af vores
børn, som bogstaveligt talt ingen
andre steder har at gå hen i
ferieperioderne. Det er derfor med
enorm taknemmelighed til vores
gavmilde støtter, at vi kunne
sende 53 af Orr Shaloms mest
sårbare og udsatte unge i aldren 818 år på Pesachlejr (påskelejr) i
Kfar Silver. Her kunne de nyde et
trygt, struktureret, lærerigt og
berigende miljø. Med stor tak til
Dansk-Jødisk Venskab, er vi glade
for at kunne fremlægge en rapport
om vores Safe Haven Pesachlejr.

Staben på Safe Haven
Ligesom det er målsætningen på
alle Safe Haven lejre, så anvendte
vi et højt antal personale i forhold
til børn, sådan at hvert barn kan
modtage den terapeutiske omsorg
det behøver. Både stab og
deltagere var enige om, at dette
års Pesachlejr var den hidtil
bedste, fyldt med udfordrende og

inspirerende oplevelser.
For at blive en del af staben på
Safe Haven lejre, så skal man
gennemgå udvidet træning og
være parat til særligt at
forpligtige sig. Hver
lejrmedarbejder skal forpligtige
sig på mindst et helt år med
Safe Haven lejre. Og mens man
er tilstede på lejr, skal man
konstant mærke efter på
børnenes fysiske, mentale, og
følelsesmæssige tilstand, som ofte
kan være meget svingende.
Denne omgang havde vi 15 nye
lejrmedarbejdere, hvoraf tre var
nye. De 12 erfarne lejrmedarbejdere er kendt med lejrdeltagerne,
som også kender dem fra tidligere.
Dette bidrager til en vigtig følelse
af at være en familie – en
fornemmelse børnene på Safe
Haven lejren mærkbart og
smertefuldt mangler. De tre nye
lejrmedarbejdere, som begyndte på
denne lejr, er blevet omhyggeligt
udvalgt som følge af en grundig
rekrutteringsproces. De har fået
træning før lejren, som fortsætter
på selve lejren i kombination med
individuel, personlig supervision
fra lejrlederen, i tillæg til de
daglige stabsmøder. Ydermere blev
lejrens stab boostet af otte
volontører fra Nationaltjenesten,
som til daglig arbejder i børnenes
familiegruppehjem. Disse
volontører hjalp til med at støtte
alle børnene, samtidig med at de
udgjorde et vigtigt anker for
specifikke børn, som de kender fra
hverdagen i familiehjemmene.

Den sunde balance –
En terapeutisk
og sjov ferie
De 53 børn på Pesachlejren blev
opdelt efter alder og køn, for at de
kunne få glæde af skræddersyede
aktiviteter og programmer. Safe
Haven er en sjov ferieoplevelse,
men den er ment som mere end
dette. Ferieperioder er intense – og
endnu mere så for vores børn, fordi
dette kan – hvilket faktisk ofte er
tilfældet – genåbne og udløse
traumer forbundet med at blive
efterladt og afvist. Børnenes
almindelige venner har adgang til
og nyder som en selvfølgelighed
sjove ferier. Ligeledes er
jævnaldrende fra familiegruppehjemmene i stand til at vende
hjem til deres biologiske forældre i
en kort periode. Børnene på Safe
Haven lejre skal holdes nænsomt
ved hånden. Dette betyder, at
deres aktiviteter skal have et
terapeutisk element, for at
børnene ikke falder tilbage i
selvdestruktiv opførsel.

Af hensyn til
børnenes
sikkerhed er
alle ansigter
slørede
Forts. Side 6 og 7
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I det følgende kan du læse om nogle af
lyspunkterne fra Pesachlejren!
Kibbutz Gezer
var vært for vores børn, og gav dem en sjov dag
med aktiviteter såsom amerikansk rundbold
(softball), Taekwondo, og besøg i en børnezoo,
hvor de kunne klappe dyrene. Det hele
kulminerede i en pizzafest.
Lejrdeltagere betjente et antal stande og solgte
deres egne særligt fremstillede keramiske potter,
hjemmelavede sæber, og lykønskningskort!

Kfar Silver
blev omdannet til en
kæmpe sportsarena,
hvor børnene udfordrede
sig selv og helt igennem
nød en række af
sportslige aktiviteter.
Da dagen var ved at
slutte, var både
lejrledere og -deltagere
pumpet med positiv
adrenalin og sund
udmattelse.
Alle aldersgrupper tog del i
landbrugsaktiviteterne ved Kfar
Silver, såsom arbejde i gedestalden, i
hønsehuset og i drivhuset. Ved at hjælpe til
med at passe dyr og dyrke grøntsager fik
børnene overdraget ansvar og opnåede
terapeutiske gevinster i og med, at de kunne
se fordelene i deres konstruktive aktiviteter.
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Besøg fra en lokal
sportsstjerne:
Nili Block, en guldmedalje vindende
israelsk kickboxer (2015) og
verdensmester i Thai Boksning (2017)
aflagde et særligt besøg hos de unge
lejrdeltagere. Hun fortalte dem sin
personlige historie og gav dem en
håndgribelig (eller mere retvisende en
fodfølelig!) demonstration af sin sport.

Storebrødre / Storesøstre:
På hver Safe Haven lejr har vi sørget for at have et
”søskendeprogram”, hvor yngre børn sættes sammen
med en, der har været i deres sko og har
overkommet udfordringer, der ligner deres egne.
Dette program er meget populært både for de store
og de små søskende – i og med at hvert søskendepar
har nogen at tale med, som ikke samtidig er en
autoritetsfigur eller lejrmedarbejder
Henover Pesachlejren tog vores storesøskende del i
en række daglige workshops, hvor de fokuserede på
lederskab, ansvar, gruppepræsentationer og
selvtillid og selvværd. Træningsprogrammet endte med
en tur til det Døde Hav med overnatning, hvor de
gennemgik teambuilding- og ekstremsportsaktiviteter,
som også inkluderede rappelling. Næste morgen slog
resten af lejren sig til dem, og alle havde en smuk
vandring til den vidunderlige oase ved Ein Boqek.

Vores lejrdeltagere
(navne er ændret):
Sarit, 17 år, er følelsesmæssigt ekstremt sårbar og
agerer på upassende vis for at få opmærksomhed fra
ældre mænd. På sommer Safe Haven 2017 ville hun
løbe væk og opsøge værtshuse for at drikke, og det var
meget svært for staben at håndtere. Efter dybe
overvejelser blev det besluttet, at hun kunne deltage i
lejren på ny. Det var ovenud åbenlyst, at hvis vi ikke
kunne holde på hende, så ville hun handle på farlig vis.
I begyndelsen af lejren satte Orr, hendes tildelte
lejrmedarbejder, reglerne og grænserne meget klart op.
Denne gang prøvede Sarit ikke på at stikke af, selvom
hun næsten ikke deltog i lejraktiviteter. Hun føler sig
tæt knyttet til Orr, og ser hende som en vigtig voksen,
som hun kan betro sig til, og fra hvem hun kan få støtte.
Husforældrene i Sarits familiegruppehjem arbejder
meget intenst med hende for at forberede hende på, når
hun bliver myndig og således for gammel til
familiegruppehjemmene. Sarit har til hensigt at blive
en del af Orr Shaloms dimittendprogram, hvor hun

fortsat kan modtage støtte og arbejde hen imod at blive
en velfungerende ung voksen.
Sidste sommer var Michal, 16 år, ligeledes en
problematisk lejrdeltager. Denne gang ankom hun med
en ny indstilling og havde endog en positiv indflydelse
på sin ven Sarit. Michal påtog sig faktisk en aktiv rolle
på denne lejr og var med til at forberede aktiviteter og
bistå staben. Den tydelige fremgang i Sarits og Michals
opførsel kan tilskrives den kærlighed, accept og
terapeutiske støtte, de begge har modtaget fra staben
på Orr Shaloms Safe Haven lejr.
Tamir, 10 år, var med på lejr for første gang denne
Påske. Han var ekstremt nervøs, fordi han er relativ ny
i Orr Shaloms familliegruppehjem. Derfor holdt staben
et ekstra vågent øje med ham for at sikre, at han blev
båret igennem og følte sig vel tilpas. Vi er så glade for at
kunne fortælle, at han nød at være på lejr, og vil gerne
sige en speciel tak til de lejrmedarbejdere, der sad oppe
med ham, indtil han faldt i søvn hver nat. Vi ser frem til
at få Tamir tilbage som deltager på vores Sommer Safe
Haven Camp.

Tak til Dansk-Jødisk
Venskab for jeres
støtte til vores Safe
Haven lejr denne
Påske. Jeres
gavmildhed har givet
disse børn en
oplevelse for livet og
redskaberne til at
bygge en bedre
fremtid.
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Torarullernes evakuering
fra Københavns Synagoge i 1943
Af Edith Theis-Nielsen
I oktober i år er det 75 år siden, at torarullerne blev
reddet fra nazisternes hærgen. I mange år vidste
man ikke helt nøjagtigt, hvordan torarullerne fra
Københavns synagoge i Krystalgade var kommet i
skjul, da samarbejdspolitikken under den tyske
besættelse i 1943 brød sammen. Længe vidste man
ikke, hvilke personer, der tog initiativet til at bringe
toraruller i sikkerhed i Trinitatis Kirke eller hvordan
yderligere over 100 toraruller og religiøse effekter
kom i skjul til Malmø.

udstyr, som kommunen fik formidlet beskyttet, og
som ad omveje med hjælp fra sandsynligvis
Synagogens inspektør Arnold Christensen og
ambulance transport med pålidelige folk, kom i
sikkerhed i Trinitatis Kirke. ”Torarullerne var iført
kappe, skjold, Tora peger, og torakroner af sølv. Det
var toraruller af samme slags, som tyskerne i deres
eget land og i de erobrede lande havde destrueret i
tusindvis” skriver Henriques Bing.

Københavns Kommune
tager det første initiativ
Omsider er det opklaret, for problemet var jo netop,
at evakueringen dengang skulle ske i hemmelighed,
så ikke alle skulle kende til detaljerne i forløbet. Det
er gradvis blevet opklaret takket være fhv.
overrabbiner Bent Melchior, bibliotekarerne på
rådhusbiblioteket og stadsarkivet, fhv.
sekretariatschef Edward Hee(f.1919 - d.2007),
Trinitatis Kirkes menighedsrådsformand og nogle af
de implicerede i hjælpeaktionen og flere andre, som
har skrevet om det. Man kan læse om det alt
sammen med dokumentation af korrespondance,
navne, breve og referater i bogen ”Torarullerne –
evakueringen af Københavns Synagoges toraruller i
1943” af Erik Henriques Bing, udgivet på Forlaget
Tågaliden, 2005, som denne artikel bygger på.
Da samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt brød sammen i september 1943 var der et
særligt kontor under Københavns kommune,
Socialkontoret, som afdelingen Socialtjenesten blev
etableret under. Dette kontor skulle sikre nødlidte,
som kom i klemme på grund af krigen dvs. både
jøders og andre danskeres forladte lejligheder og
forretninger. Dengang var det Københavns
socialborgmester, Sigvard Munk (f.1891 – d. 1983),
som tog det første initiativ til at kontakte
Københavns biskop om, hvordan man kunne beskytte
torarullerne, og eksp.sekr. Thorvald Langeløkke, der
havde ansvaret for den daglige ledelse af
Socialtjenesten. Han blev senere kontorchef i børneog ungdomsværnet, og siden 1960 direktør (f.1899 –
d. 1973).

Hvordan Torarullerne kom i skjul
Dernæst blev en aktion sat i gang for at foretage det
rent praktiske. I første omgang handlede det kun om
10 toraruller fra Synagogens store Tora skab med
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Socialdirektoratet, Bernstorffsgade 17,
København
Bispegården i København
(over for Vor Frue Kirke)

Men derudover var der i mindre skabe over 100
toraruller og forskellige ting, man bruger i den
jødiske synagogetjeneste (fx bønnebøger,
sølvlysestage), som blev skjult i Malmø takket være
den unge, energiske jøde, David Israel (Dodde), og
Svenn Erik Østerholm, som var med i
Modstandsbevægelsen. David Israel formidlede
denne krævende aktion, og senere sluttede han sig til
modstandsbevægelsen. Det er noget af en bedrift, at
han evnede at få flyttet så mange kasser med
effekter sammen med Svenn Erik Østerholm og
flyttefirmaet Salicath på Tagensvej til Malmø – det
har været en meget omfattende og svær opgave
dengang og var endeligt afsluttet 11. november 1943.

Rigsmarskal
Johan Christoph
von Körbitz
slægt.

Selve transporten af de 10 toraruller fra Synagogen
til Trinitatis Kirke skete i flere etaper. I første
omgang kom torarullerne til Socialdirektoratet i
Bernstorffsgade 17, her lå de nogle dage, og så
kontaktede socialborgmester Sigvard Munk
Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard, og
måske er torarullerne derfor til at begynde med
kommet til bispegården i Nørregade (over for Vor
Frue Kirke), måske i Vor Frue Kirke, for til sidst at
ende i Trinitatis Kirke i Rigsmarskal Johan
Christoph von Körbitz gravkrypt i kirkens
nordøstlige del efter aftale mellem biskoppen og
kirkens præster Christian Peder Pedersen, K.E.
Skydsgaard (hjælpepræst) og kapellan Georg Carlo
Zwicky.

Opgaven lykkedes
Fra socialdirektør N.P. udgik 13. oktober 1943 en
fortrolig meddelelse til kommunens sociale
institutionschefer, som fortæller, at en humanitær
aktion var gennemført, og jødernes efterladte
ejendele var sikret. På det tidspunkt var torarullerne
allerede kommet i sikkerhed på initiativ af
daværende socialborgmester for magistratens 3. afd.
Sigvard Munk 1938-1956, senere overborgmester
1956-1962.
Lovhjemlen til hele dette hjælpearbejde var § 281 og
§ 281A i Lov om offentlig forsorg af 1938, men ellers
var man i Finansministeriet, Socialministeriet og i
Københavns Kommune forsigtig i omtalen af, hvad
det dækkede af hensyn til den tyske besættelses
myndigheder.
David Israels indsats med at redde de over 100
toraruller og andre religiøse effekter med livet som
indsats er først blevet anerkendt officielt i 1993,
måske fordi han tog redningsinitiativet uden om den
daværende ledelse af Det Mosaisk Troessamfund,
som havde en mere forsigtig holdning til, hvordan
man skulle forholde sig til besættelsens ulykkelige
omstændigheder.

Efter krigens afslutning i maj 1945 kom
det hele tilbage til Synagogen.

Körbitz slægtens gravkrypt i Trinitatis Kirke.
Torarullerne lå op ad trappetrinene bagved
kisterne og var muret inde under 2.
Verdenskrig
Samtlige billeder er taget af forfatteren

Litteratur:
Erik Henriques Bing: Torarullerne.
Evakueringen af Københavns Synagoges
Toraruller i 1943. Udg. Tågaliden, 2005. Her er
der mange litteraturhenvisninger bl.a.
erindringer af de implicerede.
Fx Sigvard Munks erindringer: Bydreng, smed,
overborgmester og fhv. sekretariatschef i
Københavns Social- og sundhedsforvaltning,
cand. jur. Edward Hee’s beretning.
Kraks Blå Bog – Register 1910-1988-Om Sigvard
Munk og Thorvald Langeløkke
https://www.starbas.net – Københavns
Stadsarkiv: Om sekretariatschef Edward Hee og
overborgmester Sigvard Munk
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Hjælp til integration af
indiske immigranter i
det israelske samfund
Indtil for et par årtier siden boede der 30.000
jøder i Indien. I dag er der omkring 5.000. Men
et stigende antal indiske jøder finder
inspiration i deres nye hjem, Israel, takket
være indsatsen fra The Jewish Agency.
“Jeg følte at jeg var jødisk i sjælen og var
tiltrukket af Israel,” siger Grace Galsurkar,
26, en af seks jødiske immigranter fra Indien,
som pt. bor og studerer ved Canada House –
Ulpan Etzions campus i Jerusalem.
Canada House er en af Jewish Agency’s 21
absorptionscentre, som hjælper til med at give en
“blød landing” og overgangshusning for nye
immigrantfamilier og voksne i begyndelsen af deres
kulturelle tilpasningsproces i Israel. Disse
absorptionscentre inkluderer klasseværelser og
hebraisklektioner, forberedelse på tilværelsen og
arbejdslivet i Israel, samt begivenheder, aktiviteter,
og kulturelle præsentationer. I 2017 betjente
centrene ca. 8.200 nye immigranter.
“Indtil jeg besluttede mig for at immigrere til Israel,
var jeg bekymret mht. min karriere,” fortæller
Grace, som er fra Mumbai. ”Jeg havde en
kandidatgrad i handel og regnskab, og jeg ønskede
at fortsætte min karriere her indtil jeg kunne
arbejde som selvstændig, og derefter lede efter en at
dele tilværelsen med og starte en familie.”

Grace Galsurkar,
indisk immigrant
tyilIsrael. Foto:
Nathan roi for The
Jewish Agency for
Israel

på flere niveauer, og ekskursioner og moduler om
israelsk kultur beriger læringsoplevelsen samtidig
med at det fremmer immigranternes kulturelle
integration. Disse ulpanstudier (sprogstudier)
betjener ca. 10,500 elever hvert år.
“Jeg elsker Ulpan Etzion,” siger Graces veninde,
Golda Gadkar, som også har foretaget Aliya fra
Mumbai, hvor hun studerede inden for samme felt:
handel og regnskab. ”Jeg udvalgte mit studieværelse
her, mens jeg var i kontakt med en Jewish Agency
udsending i Indien, som hjalp mig og mine venner
med at immigrere til Israel. Da vi valgte mit
værelse, så var mine forældre imod, fordi de sagde,
jeg ikke kunne være her alene uden familie. Men nu
da jeg er her, så føler jeg, at jeg kan håndtere
ensomheden og leve alene. Mine forældre ringer
hver dag og er interesserede i, hvad jeg oplever.”
Golda, som er i sine 20ere, siger, at hun valgte at
gøre Aliyah, fordi hun ”ønskede at komme til at lære
Staten Israel at kende tæt på og få dybere kendskab
til landet. Jeg ønskede at se, hvordan det israelske
samfund fungerer, og hvordan folk overordnet
agerer i Israel,” siger hun. ”Jeg ønskede at lære
soldaterne at kende, dem som ofrer sig og beskytter
menneskene i Israel, sådan at vi kan leve i fred her
og være frie.”

Medlemmer af Bnei Menashe efter deres ankomst ved Ben Gurion
Lufthavn. Foto: Israel National Photo collection/Moshe Milner

På Jewish Agency’s absorptionscentre får nye
immigranter fem timers intensiv
fordybelsesundervisning i hebraisk, som foregår fem
dage om ugen over en periode på fem måneder.
Instruktørerne, som er certificerede af Israels
Undervisningsministerium, sammensætter en
variation af teknikker for at hjælpe studerende med
at forbedre deres sprogbeherskelse. Der undervises
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En anden ny immigrant er Vered Solomon, som blev
født i Israel, men hvis forældre vendte tilbage til
Indien, da hun var to år gammel. Nu er hun i
tyverne, og Vered siger at hun havde et ønske om ”at
vende hjem til Israel.” Jewish Agency arbejder med
3.000 jøder i Indien. Der er fire kendte indisk-jødiske
samfund i Indien: Bene Israel, Baghdadi jøderne,
Bnei Menashe, og Bene Ephraim.
Aliyah fra Indien og verden rundt repræsenterer
Jewish Agencys historiske mandat om at bringe
jøder hjem til Israel. Fra August 2016 til Juli 2017
har Jewish Agency faciliteret aliyah for 27.770 jøder,
inkl. 600 fra Afrika og Asien.
Denne rapport blev tilvejebragt af Nathan Roi
for The Jewish Agency for Israel

Kvittering for gaver og
kontingenter til
Dansk-Jødisk Venskab
Maj 2018:
Elding 600, Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker
Hansen 100, Elsebeth Horst Sørensen 200, Inger
Lisa Lauridsen 200, Johan Due 600, Kirsten
Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Vickie Ann
Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Henning
Næsager 5.200, Mrk. HBH 300, Elisabeth Stein
2.000, Knud Møller Christensen 150, Anonym 200,
Brian Kallehauge 500, Jens Erik & Else Pedersen
150, Peter & Lene Kusk 200, Renate Thomsen 100,
Tage Barrit Nielsen 150, Bertel Styrbech 100, Eva
& Ove Stage 200, Ove Pedersen 300, Annette Pugh
500, Ole Hansen 100, Ruth stampe Jensen 100,
Martin Ruben Dam 400, Anonym 3600, Margit
Vielsted 100, Bodil Nielsen 500, Erna Møberg
Hansen 1100, Gerda Hedeby 300, Mona & Isak
Berkowitz 150, David & Lissi Herron 2.100,
Anonym 250, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas
Hansen 200, Eva Guldborg Jensen 600, Ruth &
Erling Kristensen 700, Niels E. Flensted-Jensen
100, Hanne Petersen 300, Jørgen V. Petersen
2.000, Anette Falk Sheye 100, Søren Bøgel
Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250, Charlotte G. Knudsen
400 J.A., Edith Aggerboe 200 J.A., Gudrun Larsen
100 O.Sh. og 100 L.S.,Anni Bak Frank 200, Anne
Maria Zachariassen 745, Mrk. KIG 500 O.Sh.,
Kirsten Genach 1.000, Jens Toft-Sørensen 200,
Dianne Kampp 200, Aage & Winnie Erdmann 3000
L.S., Mads Koch Fiederspiel 100 L.S., Lis Pedersen
200 O.Sh. og 200 L.S., Kirsten & Poul Hegelund
5000 J.A,.Anonym 8000 J.A., Dunja Vilja Novak
500 AKI, Anonym 3000 L.S.

Juni 2018:
Elding 600, Jørgen Anker Hansen 100, Gurli
Pedersen 100, Kirsten Jønsson 100, Ninna
Pedersen 500, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim
Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Margit Irene
Olsen 250, Birta Hansen 250, Tage Barrit Nielsen
150, Vibeke Søllner 500, Anonym 100, Brian
Kallehauge 500, Thomas & Renate Thomsen 100,
Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk
200, Bente Hammer 1.000, Hava & Bjørn Andersen
150, Eva & Ove Stage 200, Gerda Hedeby 300,
Annette Pugh 500, Ove Pedersen 500, G. & H.
Marsbøll 300, Ole Hansen 150, Eskil Holm 50,
Kirsten Nielsen 500, Johan Due 500, Niels
Kristiansen 500, Georg Bech 200, Mrk. Ekko 200,
Inger Kjeldsen Kristensen 600, Lynge Jensen 2100,
Edvard Søgaard Nielsen 100, Carl Henrik

Bjørkmann 100, Sved Erik Larsen 500, Levi
Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Dortea
Nielsen 200, Verner Kofod-Pihl 1000, Brigitte Torp
2000, A. Riisager 1200, Gudrun Thomsen 100,
Lore-Lisa Lauterlein 2000, Jørgen V. Petersen
1500, Elisabeth Stein 2000, Helge Pahus 200, Erik
Fanøe 2000, Niels E. Flensted-Jensen 100, K.
Møller-Christensen 150, Ruth Svendsen 200,
Martha Hansen 1000, Else M. Pedersen 300, Ole
Jensen 300, Hanne Petersen 500, Dora Andersen
200, Rita Madsen 300, Kirsten Pedersen 300, Søren Bøgel Pedersen 150,

Fattige og nødstedte jøder :
Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S., Henny &
Bent Larsen 250, Mrk. KIG 500 O.Sh., Lis
Pedersen 200 L.S., Dianne Kampp 200, Charlotte
G. Knudsen 300 J.A., Jens Toft-Sørensen 200,
Mads Koch-Fiederspiel 100, L.S.,Kirsten Genach
900 AKI, Anni Frank 150

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 DanskJødisk 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

Kære venner af
Dansk-Jødisk Venskab
Tak for trofast støtte til arbejdet. Vi
ønsker alle en fortsat god sommer.
Redaktionen
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Eva Ravn Møenbak, Israel har brug for dig!
Bliv medlem af
Dansk-Jødisk Venskab

formand for
Dansk-Jødisk venskab,
taler i

Dansk-Jødisk Venskab er en
nonprofit forening, så dit
medlemsbidrag går ubeskåret
til støtte for Israel.

Birkebjergkirken,
Tommerupvej 4,
4700 Næstved.
Den 12. august 2018, k. 10.30.

Tema: Israel – troens vidnesbyrd
Alle er hjerteligt velkomne!
Overvej at blive
volontør med DJV.
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

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
Alle er hjerteligt velkommen

Du kan blive medlem ved blot
at indbetale kr. 100. Benyt
vedhæftede girokort eller
indsend dit medlemskontingent på vores bankkonto
(Se kolofonen s.2)
Bladet bliver gratis tilsendt.
HUSK:
Mærk indbetalingen
”medlemskab”

Ny lov om
databeskyttelse
Den 25. maj 2018 trådte den nye
persondataforordning i kraft.
De nye regler handler kort fortalt om at
styrke dine rettigheder ift. de
persondata, du giver fra dig.
I Dansk-Jødisk Venskab har vi altid
arbejdet ud fra at beskytte de data, vi
ligger inde med.
På baggrund af denne nye lov om
dataforordning har Dansk-Jødisk
Venskab udarbejdet interne
regler og arbejdsgange, så vi lever op til
loven om beskyttelse af såkaldt
personhenførbare oplysninger.

Med venlig hilsen
Dansk-Jødisk Venskab

