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Eva Ravn Møenbak

Israel er som land og som folk ved sin blotte eksistens et tegn, et
vidnesbyrd om Guds indgriben og styrelse af historiens gang. Vi kan i dag
konstatere, at staten Israel er blevet genoprettet efter et næsten 2000-årigt
eksil for det jødiske folk. Det skete i 1948, og Israel fejrer i år 70-året for
sin oprettelse som moderne stat. Vi kan konstatere, at det gamle hebraiske
sprog er genopstået som et moderne talesprog. Det jødiske folk vender
tilbage til Israel fra verdens fire hjørner til det land, som Bibelen siger, at
Gud har givet dem. Landet Israel genopbygges, og ørkenen blomstrer. Vi
kan konstatere, at Jerusalem i dag er genforenet som Israels evige
hovedstad. Det sker lige for øjnene af os. Der er mange kristne ud over
jorden og mange jøder som ser med troens øjne på disse begivenheder. Vi
er begge parter enige om at tolke disse historiske begivenheder som villet
og virket af Gud, og de repræsenterer håb for vores verden, for de peger
på Gud som historiens Herre, der realiserer sin frelsesplan med vores jord
på en ganske særlig måde gennem det jødiske folk.
Som gæstetaler ved dette års Israelstævne har vi inviteret Danielle Mor og
hendes mand Shlomi. Danielle har en ledende stilling i Jewish Agency,
som er den israelske organisation, der står for det jødiske folks aliyah,
dvs. immigration, til Israel. Vi har kendt Danielle igennem en årrække,
idet hun er vicepræsident for afdelingen for global sponsorstøtte til aliyah.
Vi glæder os over vores venskab og samarbejde og ser frem til at høre
Danielle fortælle om Jewish Agencys betydningsfulde arbejde, og
hvordan kristne er en vigtig samarbejdspartner i realiseringen af Bibelens
profetiske ord.
Vi håber, at rigtig mange Israel-venner vil være med til at fejre Israels-70årsjubilæum sammen med os i Dansk-Jødisk Venskab og vores israelske
venner.
Se udførligt program på bladets bagside.

EFTERTRYK
med tydelig kildeangivelse er
tilladt
Forsiden
Israel - gadebillede
Foto: Linda Møller
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Alle er hjerteligt velkomne!

VELKOMMEN TIL
KAROLINE
Dansk-Jødisk Venskab har fra september
2018 ansat Karoline Dolva i et studiejob
som ungdomsmedarbejder.

Karoline er 22 år og studerer Dansk og
Religionsvidenskab på Københavns Universitet.
Derudover følger Karoline et aftenskolekursus i
hebraisk.
Karoline har tidligere været volontør i Israel i et halvt
år, hvor hun arbejdede med mentalt handicappede i
den israelske organisationen AKIM. Hendes
vidnesbyrd kan læses i ”Nyt fra Dansk-Jødisk
Venskab” august 2018.
Karolines erfaringer fra Israel, viden om og
begejstring for landet og dets plads i Guds frelsesplan
vil hun gerne dele ud af til unge kristne. Det er
planen, at Karoline primært skal besøge
ungdomsgrupper i menigheder rundt om i landet,
deltage i KFS-samlinger, komme med oplæg på lejre
og stævner for på den måde at være med til at
udbrede viden om Israel og opfordre unge kristne til
at involvere sig i et volontørarbejde i Israel.
Vi ser frem til samarbejdet med Karoline og håber, at
mange vil kontakte hende for aftale om besøg.

Email: karoline_dolva@yahoo.dk
Tlf: 61771201
Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse.

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
17/10, 21/11, 19/12-2018
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!
Side 3 - DJV

Hundredevis af immigranter, der for
nyligt er ankommet til Israel fra mere
end 30 lande har draget nytte af Jewish
Agencys immigrantindslusning og andre
Aliyah-relaterede tjenester.

(Rapporteret af Nathan Roi
og Jewish Agency-stab)

Scener fra en uforglemmelig dags
aliyahoplevelser med Jewish Agency
I Dansk-Jødisk Venskab er vi begejstrede over
at kunne bidrage til at jøder kan vende tilbage
til Israel og skabe sig en ny tilværelse, således
som følgende rapport beretter om.
Alexander Singer, som immigrerede til Israel fra det
tidligere Soviet Unionen (TSU) for et par måneder
siden, og Anna Sergienko, en TSU immigrant, som
ankom med sin familie, holder stolt israelske flag i
Ben Gurion Lufthavn. Foran det samme EL AL 767
fly, hvor Alexander og Anna står, er der beboere fra
Bruchin beboelsen i Samaria, som ivrigt afventer
ankomsten af Toubiana familien, deres franske
fætre og kusiner, til den jødiske stat.
Dette er et øjebliksbillede af de historiske og
følelsesladede begivenheder d. 23. juli i Ben Gurion,
hvor 700 immigranter, som ankom fra de fire
verdenshjørner for at fejre 70 år med aliyah tiltag
fra Jewish Agency for Israel i samarbejde med Keren
HaYesod og det israelske ministerium for immigrant
absorption. Mængden inkluderede 300 nye
immigranter, som landede netop den dag, fra
Frankrig, Rusland, Argentina og Brazil, så vel som
hundredevis af nyligt ankomne olim (nye
imigranter) fra mere end 30 lande, som har draget
nytte af Jewish Agencys immigrantindslusning og
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Foto: Nir Kafri for The Jewish
Agency for Israel

andre Aliyah-relaterede tjenester
Radiolog Dr. Yirmi Botbul ankom fra Paris med sin
kone, Carol, og deres fem børn til Israel d. 23. juli.
Carol har haft et ønske om at immigrere til Israel,
siden hun var 19. Hendes svigerinde bor i Givat
Shmuel i Jerusalem, hvor Botbul familien nu håber
på at finde et sted at bo, fordi ”det er et godt sted for
os, med et religiøst lokalsamfund og høj livskvalitet
for vores børn,” siger Carol. Se billede t.h.
“Jewish Agency hjalp us med alt papirarbejdet, der
er forbundet med at immigrerere til Israel,”
fortsætter hun. ”De organiserede alle dokumenterne,
rådgav os, og hjalp os til at nå erkendelsen af, at vi
ønskede at starte en tilværelse i Israel.”
Jewish Agency yder en afgørende assistance til jøder
fra rundt omkring i verden, der immigrerer til
Israel, hvad enten de udlever en drøm eller
undslipper et mareridt. Jewish Agencys
immigranthjælp til nødstedte jøder er fortsat aktiv
uden for offentlighedens søgelys de steder, hvor jøder
fortsat er i betydelig fare.
Jewish Agency tilbyder Aliyah planlægning til unge
jøder i lande som Frankrig og det tidligere Sovjet
Unionen, der kan hjælpe dem til at træffe en
beslutning om, hvorvidt Israel kan tilbyde dem en
bedre tilværelse; absorptionscentre, ulpan (hebraisk
sprogstudier) til at lette overgangen til israelsk
kultur og samfund; skræddersyede aliyah
programmer til unge og finansiel støtte til unge i
værnepligts- og universitetsalderen, singler, og unge
familier; en bred vifte af lokalsamfundsbaserede og

Nye immigranter ankommer til Ben
Gurion Lufthavn d. 23 Juli.
Foto: Zoog Productions for
The Jewish Agency for Israel
residentielle absorptionsprogrammer
for at øge nye immigranters
muligheder for en succesfuld
tilværelse i Israel.
Igennem Israels 70-årige eksistens er
mere end 3,26 mio. nye immigranter
fra ca. 90 lande immigreret til Israel
med hjælp fra Jewish Agency. Det
største antal immigranter hjulpet til
Israel af Jewish Agency kom fra det
tidligere Soviet Unionen (1.287.600),
efterfulgt af Rumænien (273.000),
Marocco (244.000), Polen (158.000),
USA (145.000), Irak (129.000), Frankrig (115.000),
Etiopien (94.000), Iran (81.000), Argentina (67.000) og
Tyrkiet (64.000).
”Det er spændende at modtage nye immigranter i staten
Israel efter begyndelsen af min periode, og jeg håber, at
de vil akklimatiseres hurtigt, således at de finder et
varmt og kærligt hjem her og får et lykkeligt liv i
Israel,” udtalte den nye formand for Jewish Agency,
Isaac Herzog, ”Vi glædes virkelig over deres glæde.”
“På trods af alle udfordringer i Israel og alle
usandhederne landet beskyldes for, så fortsætter jøder
med at lave Aliyah, og antallet af immigranter stiger fra
år til år,” sagde Natan Sharansky, Herzogs forgænger
som formand. ”De 300 immigranter, som kom fra
verdens fire hjørner dagen efter Tisha B’Av er en
garanti for, at vi ikke vender tilbage til fortidens
tilstande, og at Staten Israel vil blive stærkere.”
Tisha Beav er sørgedagen for de to templers fald og
andre tragedier i jødisk historie. At immigranterne
netop ankom til Israel dagen efter denne sørgedag er et
stærkt profetisk tegn til opmuntring for hele folket.
Ved Ben Gurion Lufthavns Terminal 4, ankom et
Jewish Agency chartret fly fra Frankrig med 200 af
dagens 300 nye immigranter, som inkluderede 70 børn
– et for hvert år Israel har eksisteret. Et børnekor
bestående af etiopiske israelere, som immigrerede

sidste år var med til at byde de nye franske
immigranter velkommen med endnu et ikonisk billede
fra en uforglemmelig dag for Aliyah.
En ny immigrant, Jacques David, som er en ung
parisisk mand og hans hustru voksede op i Lyon i det
sydlige Frankrig. De ankom til Israel med to børn og
begyndte straks deres rejse sydpå til et Jewish Agency
absorption center i Be’er Sheva. De blev ledsaget af
Shlichim (udsendinge) fra Jewish Agency fra Paris, som
havde hjulpet familien med at realisere Jacques drøm
om at slå sig ned i Negev.
Det var en bevægende ceremoni for både nye og gamle
immigranter, inklusiv tidligere Ashkenazi overrabiner
for Israel Yisrael Meir Lau, som overlevede Holocaust i
Buchenwald udryddelseslejr som en 8-årig dreng. Han
flyttede til Israel to år før statens oprettelse.
“Når jeg husker på mine første dage i landet Israel, så
takker jeg Gud,” sagde han. ”To-og-halvfjerds år er gået
og staten Israel blomstrer og venter på nye
immigranter.”
Minister for Aliyah og Integration Sofa Landver
noterede sig betydningen af 70 års jubilæet for staten,
som hun beskriver som “et land med ubegrænsede
muligheder, hvori alle kan nå til tops.”
“Her, i vores fælles hjem, kan en ny borger nå langt og
have succes på den store skala,” siger hun til de ny
immigranter. ”Ministeriet for immigration og
absorption byder jer velkomne og tilpasser sig til
hver ny bølge af immigranter og deres behov.
Således assisteres immigranter med at integrere
sig ind i samfundet for at fremme deres nye liv,
deres professionelle evner og tilknytning til
arbejdsmarkedet. Velkommen, kære
immigranter!”

Ny formand for Jewish Agency, Isaac Herzog,
med de nyligt ankomne immigranter.
Foto: Zoog Productions for The Jewish Agency
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Af Idit Codish

Hjælp til Israels børn og unge
Tak til jer i
Dansk-Jødisk Venskab!
Tak til jer for jeres fortsatte støtte til Orr Shalom og
til vores programmer, der er med til at redde og
berige livet for Israels mest udsatte unge. Jeres
bidrag gør, at hvert eneste barn, som I er med til at
støtte, modtager individuel omsorg og terapi, der vil
sikre dem den fremtid, de alle sådan fortjener at få.

Dimittendlejligheden
Dansk-Jødisk Venskabs støtte har dækket de fulde
opstartsomkostninger for en af vores ti nye
dimittendlejligheder! Den lejlighed, som I hjalp til
med at renovere og møblere, er beliggende i Rishon
LeZion, og kommer til at huse seks unge mænd i
alderen 18-19 år. Fem er dimittender fra Orr
Shalom og den sjette er fra en anden institution for
forsterbørn. Fem af de unge mænd har gjort sig klar
til at påbegynde tjeneste i IDF denne sommer, mens
en er i gang med et et-årigt forberedelseskursus før
tjeneste i IDF. Alle seks er flyttet ind i lejligheden i
august måned.
Takket være jeres hjælp, så udførte vi en renovering,
som inkluderede maling og installering af varme og
køleelementer, og møblerede hvert eneste værelse
fra bunden, helt ned i detalje til sengepuder og
kopper i køkkenskabene. Vi er også taknemmelige
for, at en interiørdesigner var villig til gratis at
indrette alle dimittendlejlighederne! Nu hvor
lejlighederne er i fuld drift, så glæder vi os til også at
sende billeder til jer.
Interviewproceduren for at finde dimittender egnede
til denne livsform, som lejlighederne udgør, har
været omfattende. Lederen for
dimittendprogrammet har arbejdet utrætteligt for at
sikre, at kun egnede kandidater er blevet accepteret
og placeret i den lokalitet og ramme, der er bedst for
dem. Derudover så har processen med
Velfærdsministeriet også været omfattende: De har
besøgt alle vore nye dimittendlejligheder for at sikre,
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at vi lever op til alle deres standarder, og vi har
møder på månedsbasis med dem for at sikre os, at
programmet fortsat lever op til deres kriterier. Vi er
derfor ekstra taknemmelige for jeres generøse
assistance, der har muliggjort etableringen af denne
lejlighed. At begynde deres nye liv på det rigtige ben
vil hjælpe disse unge til at tilegne sig den
nødvendige tid og den rigtige indstilling til at passe
deres studier og forblive i deres job. På den måde får
vi brudt den negative cyklus med fattigdom,
misbrug, og vanrøgt i Israels næste generationer.

Beit Goldschmidt
Hjemmet for Teenagepiger:
Denne sommer har vi haft fire piger, som har
fuldført deres tid i Beit Goldschmidt hjemmet.
To af disse har været hos os i fem år og to har været
med os i næsten to år. Hver eneste af pigerne er
vokset utroligt meget, både som personer og i deres
relationer. De har deltaget i regelmæssig terapi, og
nårsomhelst det var muligt, har de været i
terapisessioner med deres forældre. I løbet af det
sidste års tid har pigerne påtaget sig en højere grad
af personligt ansvar i forberedelse på at skulle flytte
ud og leve et mere uafhængigt liv efter at have
fuldført deres tid hos Beit Goldschmidt. For
eksempel var en pige i stand til at tage til
klaverundervisning længere nede ad gaden uden at
skulle følges til og fra timerne. Vi afholdt en
beståelsesfest for pigerne, som forståeligt nok føler
en blanding af nervøsitet og spænding over at skulle
rykke videre til det næste stadie i deres liv.

To af de fire piger flytter videre til
Orr Shaloms Terapeutiske
Familiegruppehjem i det samme
nabolag. Dette er en enorm
præstation for modsat Beit
Goldschmidt, så er disse hjem ikke
lukkede. Dvs. at pigerne ikke
længere har brug for en postpsykiatrisk facilitet, hvilket er et
kæmpeskridt i den rigtige retning.
Så mens de stadig er bundet af
regler og den samme grad af
ansvar som er forbundet med et
Orr Shalom Hjem, så vil de kunne
nyde en større grad af
selvstændighed. Eftersom de vil
udgøre en del af en Orr Shalom
familie, vil vi løbende kunne
evaluere dem og deres fremskridt,
hvilket er endnu en fordel i
forbindelse med deres fortsatte
terapi og tilpasning. De to andre
piger flytter videre til
kollegieboliger uden for Orr
Shaloms regi. Disse hjem er også
åbne og vores stab vil forsat følge
op på pigernes situation og hjælpe
til med, at der er så få bump som
muligt i deres overgang. Vi er
allerede i gang med processen for
at modtage nye piger henstillet af
Velfærdsministeriet.

Dramaterapi
Dette var det tredje år i træk, at vi
afholdt vores interne og meget
populære dramakursus. Selvom vi
benævner det en art
fritidsaktivitet, så er det faktisk i
høj grad en vigtig terapeutisk
aktivitet. Ved at agere i forskellige
roller er pigerne i stand til at lære
at se situationer ud fra forskellige
synsvinkler og perspektiver.
Kulminationen på
dramaundervisningen var den
tidligere nævnte beståelsesfest,
hvor pigerne også opførte skuespil
og producerede et teaterstykke,
som de selv havde skrevet om
deres egne personlige oplevelser.
Fordi pigerne er post-psykiatriske
patienter, som er blevet påtvunget
store udfordringer i en ung alder,
så er det at kunne give udtryk for
sine egne oplevelser og derefter
udøve dem i skuespil foran andre

et utroligt gennembrud for vores
piger. Processen med at skrive og
øve tillod vores stab at træde ind i
deres indre verden og muliggjorde
diskussioner omkring mange
emner tæt på pigernes hjerter, som
omfattede frygt for at blive
efterladt og vrede.
Skuespilspræstationen var meget
gribende og meningsfuld og
efterlod publikum i tårer.

Dalits Bat Mitzvah
(jødisk konfirmation)
Dalit kom til Beit Goldschmidt i
oktober 2017. Hun havde en meget
belastet baggrund med sin
biologiske familie, og var blevet
fjernet fra sit hjem på grund af den
daglige vold og misbrug, som hun
skulle kæmpe med der. Efter et
kort ophold på et psykiatrisk
hospital blev hun placeret hos en
plejefamilie, men de var ikke i
stand til at håndtere hende
grundet den voldelige adfærd, som
hun udviste.
For Dalit var hendes konfirmation
en kæmpe indikation på pigernes
accept af hende. En fest uden for
Beit Goldschmidts egne faciliteter
udgør en stor udfordring, fordi det
bryder ind i nødvendige rutiner, og
nårsomhelst der er en afvigelse i
rutiner, så reagerer pigerne med
angst og øget stress. Vores stabs
en-til-en mandsopdækning
sikrede, at pigerne var i stand til
at håndtere – og endda nyde –
festen, og således hjælpe Dalit til
at fejre sin dag og festligholde sine
jødiske rødder og arv.
Dalit var meget nervøs forud for
festen mht. sine forældres
tilstedeværelse. De er skilt og
udviser fortsat ekstrem
fjendtlighed for hinanden og Dalit.
I udstrakt grad takket være den
intensive rådgivning forældrene
får igennem Beit Goldschmidt, så
var begge forældre i stand til at
være der for hende på hendes
særlige dag, og begge var i stand
til at træde op på scenen og sige
den rette velsignelse over hende,
sådan som traditionen er. Dalit
følte sig meget støttet og at der
blev draget omsorg for hende.

Safe Haven
STJERNER!
I august har 60 Orr Shalom børn
været på vores Safe Haven lejr i
Kfar Silver. Vi har haft et meget
spændende og nyt
sommerprogram planlagt med
fokus på videnskab og teknologi,
og vi ser ivrigt frem til at fortælle
om børnenes oplevelser i
videnskabens verden i forbindelse
med dette pilotprogram.

Tak fra vores
hjerters dyb for
jeres støtte til Orr
Shaloms børn.
Jeres støtte
betyder alverden
for os.
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Israels unge mandskab
Josh Flaster, lederen af soldaterhjemmet Lone Soldier Centeret i Jerusalem,
fortæller her om nogle af sommerens aktiviteter

Kære DJV støtter!
Sommeren er en ekstrem travl periode for Lone
Soldier Centret, eftersom 500 unge, enlige soldater
(lone soldiers uden familie og netværk i Israel)
ankommer til Israel i løbet af juli og august måned.
Sidste uge begyndte vores to måneder lange
Mechina (forberedelsesskole til tjeneste i
forsvaret), Maslul Michael (Michael Stien).
Kurset begyndte med 43 lone soldiers fra ni lande
rundt omkring i verden. De kommer til at vandre
over hele landet, lære hebraisk i alle døgnets timer,
lære at begå sig i Israel, komme i form og være godt
forberedte på de udfordringer, der venter dem.

Maslul Michael-turen er unik i og med, at det er
Lone Soldier Centrets stab, der udelukkende står for
at skabe programmet og hyrer stabsmedlemmer, som
planlægger programmet og kontakte hjælpere til at
afvikle det. Vi er velsignede med gode
samarbejdspartnere til at varetage de mere
uddannelsesmæssige aspekter af vores program,
nemlig Jewish Agencys ”Kol Ami Mechina” (Hele mit
folk – Forberedelseskursus).

Fredag ved en Tech Start-Up. Vi er i Lone Soldier
centeret begyndt at præsentere de unge for
uddannelses- og jobmuligheder i Israels
højteknologiske sektor. Forneden ses en workshop
arrangeret af AOLs (America Online) moderselskab.
Dermed kan lone soldiers få et indblik i
karrierebaner og muligheder over hele den højteknologiske og start-up sektor, som findes i Tel Aviv.

Jeeptur og klatrevæg
Vi har mange volontører, der yder en stor indsats i
vores soldaterhjem. Denne sommer kunne vi tilbyde
dem en uddannelsestur, der bl.a. bød på både jeeptur
og klatrevæg.
Billederne for oven viser en vandretur igennem Wadi
Kelt slugten, som danner en serie af skønne
badehuller i den judæiske ørken, med ungdomsholdet
denne sommer.
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De bedste hilsner til vores danske
venner med hjertelig tak for al jeres
støtte til Israels unge mandskab
Josh

Hjertestrik
Vi tager imod strikkede trøjer,
huer, sokker m.v. til børn i Israel.
For yderligere info
kontakt venligst
Linda Møller
Tlf. 50566414
Mail: elkaer1@gmail.dk
Der kan blive ret koldt i Israel!

Tak for hjælpen

DJV’s blad
”Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab” er
gratis og vi sender det gerne til alle
interesserede.
Men det er desværre ikke gratis at
trykke bladet og at sende det ud til
alle vore abonnenter.
Kunne DU tænke dig at støtte
udgivelsen af bladet
er DU meget velkommen til at
sende en gave, mrk. Bladet” til vor
nedenstående bankkonto eller pr.
vedh. giro

Dansk-Jødisk Venskab
Bank konto :
1551 0009327398

Vedrørende skattefradrag af
gavebidrag til
DanskDansk-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
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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.com
Tlf. 5056 6414

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 medlemskontingent på vores bankkonto (Se
kolofonen s.2)
Bladet bliver gratis tilsendt.

HUSK:
Mærk indbetalingen
”medlemskab”
DJV - side 10

Kvittering for gaver og
kontingenter til
Dansk-Jødisk Venskab
Juli 2018:
Marlin Yonan 150, Elding 600, Gurli Pedersen 100,
Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Vickie
Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Ole
Hansen 150, Mrk. HBH 300, Tage Barrit Nielsen
150, Anonym 100, Brian Kallehauge 500, Thomas
& Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else Pedersen
100, Jørgen Anker Hansen 100, Peter & Lene Kusk
Thomsen 200, Eva & Ove Stage 200, Gerda Hedeby
300, Kirsten Nielsen 500, Lis Due 500, Anette
Pugh 500, Dora Bjørneboe 100, Thorbjørn S. Moy
200, Eva Nielsen Vosegaard 500, Henning & Ellen
Tetzlaff 2143, Knud Møller Christensen 150, Ella
Olesen 200, H.P. Lodahl 1300, Hanne Jensen 150,
Grethe Sonja Sørensen 300, Erna Møberg Hansen
500, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen
200, Edith Theis-Nielsen 3000, Mrk. HAG 20.000,
Jørgen V. Petersen 2000, Niels E. Flensted-Jensen
100, Erik Fanøe 1000, Joan Sørensen 300, Kari
Pedersen 300, Anonym 3600, Christian Kruse 600,
Mrk. Ekko 250, Ingrid Vibskov 100, Hans P.
Lausten-Thomsen 200, Edel Næsby 5000, Søren
Bøgel Pedersen 150, Ninna Pedersen 25.000

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Jens Toft-Sørensen
200, Henny & Bent Larsen 250, Gudrun Larsen
100 O.Sh. og 100 L.S., Mrk. KIG 500 O.Sh., Dianne
Kampp 200, Dora Bjørneboe 1500 L.S., Mads Koch
Federspiel 100 L.S., Anni Bak Frank 150, Kirsten
Genack 600 AKI, H.P. Lodah 500 O.Sh., Anne
Maria Zachariassen 3625 J.A., Elisabeth Stein
2000 L.S.

August 2018:
Bodil Nielsen 500, Gurli Pedersen 100, Elding 600,
Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Nielsen 500,
Kirsten Jønsson 100, Ninna Pedersen 500, Vickie
Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135,
Mrk. HBH 300, Christa & Steen Vogt 400, Margit
Irene Olsen 500, Tage Barrit Nielsen 150, Thomas
& Renate Thomsen 100, Tommy & Kirsten
Vestesen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100,
Peter & Lene Kusk 200, Brian Kallehauge 500,
Anonym 100, Gudmund Petersen 600, Eva & Ove
Stage 200, Elsebeth Horst Sørensen 300, Anette
Pugh 500, Ove Pedersen 500, Stig Larsen 200,
Elisabeth Stein 2000, Ole Hansen 150, Birta
Hansen 250, Hava & Bjørn Andersen 150, Inger
Ketty Jørgensen 275, Henning & Ellen Tetzlaff
1933, Ditte & Ivar Markussen 500, Arne Møller
Pedersen 700, Alice Hamann 1000, Knud Møller
Christensen 150, Tove Claudi Andersen 500,
Anders Karl Rieks 200, Birgit Kamper Nielsen 200,
Johan Due 500, Ingelise Gregersen 100, Kirsten

Elise Nielsen 1000, Levi Andreas Hansen 200,
Anita Nørgaard 100, Inger Margrethe Blomhøj
8000, Rigmor Gundfelt 1500, Carlo Mouritzen 500,
Grethe Katrine Knudsen 200, Mrk. PGJ 500,
Christian Nissen 100, Niels E. Flensted-Jensen
100, Jens Otto Villadsen 1000, Anonym 500, Eva
Ravn Møenbak 1300, Johannes Jensen 1000,
Henning Evald Lütje 300, Svend Erik Thøstesen
200, Lene Dige 300, Irene Bjerre 600, Jørgen V.
Petersen 2000, Seniorgruppen Vejle 707, BC 500,
Søren Bøgel Pedersen 150, Eskil Holm 100

Fattige og nødstedte jøder :
Henny & Bent Larsen 250, Edith Aggerboe 200
Ukraine, Mrk. KIG 500 O.Sh., Charlotte G.
Knudsen 300 J.A., Jens Toft-Sørensen 200, Dianne
Kampp 200, Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S.,
Stig Larsen 500, Kirsten Genach 700 AKI, Mads
Koch Federspiel 100, Mrk. MG 700 L.S., Joan
Sørensen 300 O.Sh., Kaj Moslev 500 L.S., Christian
Nissen 200 L.S., Anonym 200

Kære venner af
Dansk-Jødisk Venskab
Vi har nu lagt en usædvanlig lang og varm
sommer bag os med sikkert mange gode
oplevelser for jer i vort dejlige, fredelige
Danmark.
Dansk-Jødisk Venskab vil sige jer en stor
tak for alle de mange gaver til arbejdet,
som vi har modtaget gennem sommeren.
Som vi har kunnet følge i medierne, har
Israel igen i sommer været udsat for
urimelige raketangreb fra Gaza.
At kunne leve i fred i Israel er ikke en
selvfølge. Vi glæder os over at kunne
videresende de mange gaver, der er sendt
videre til vore venner i Israel, til støtte og
opmuntring. Og dette er kun muligt på
grund af jeres mange bidrag.

Bedste hilsener
Filip Graversen
Kasserer
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Dansk-Jødisk Venskabs
Israel-stævne
Lørdag d. 17. november, 2018
Sted: Apostolsk Kirke,
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Tema:
Israel - et profetisk tegn
Program
Kl. 10.30 Eva Ravn Møenbak, lektor og formand for
Dansk-Jødisk Venskab : Israel - et profetisk tegn
Kl. 12.00 Frokost i kirkens café
Kl. 13.00 Gæstetaler Danielle Mor, vicepræsident for afdelingen
for global sponsorstøtte til aliyah: Alyah - et profetisk
tegn
Kl. 15.00 Kaffe, the og kage i kirkens café
Kl. 15.30 Personlige vidnesbyrd ved Danielle og Shlomi Mor og
Karoline Dolva: Mit liv med Israel - set i profetisk lys
Sang og musik: Helga Björk Oskarsdottir
Salg af israelske produkter v/Marvel Gulbrandsen
Maleriudstilling v/Greta Axelsen

Alle er hjerteligt velkomne

