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Chanuka-fejring 2018 
 
Kære Israel-ven 
 
Den 2. december om aftenen tændes det første lys i 
den jødiske Chanuka-fejring, der varer i otte dage og 
fejres til minde om, at Gud greb ind, da det så 
mørkest ud. Gang på gang er det jødiske folk blevet 
mødt af modstand og forfølgelse, men midt i lidelsen 
greb Gud ind, og ondskab og mørke fik ikke det 
sidste ord. Chanuka-festen fejres på den mørkeste 
tid af året og er som vores kristne Jul med 
Frelserens fødsel en glædes- og 
taknemmelighedsfest, som vi viser ved at give 
hinanden gode gaver.  
 
I år fejrer vi 75-året for de danske jøders redning under 2. Verdenskrig. 
Vil du være med til at vise Israel, at landet og folket stadig har mange 
venner i Danmark, der også i dag er rede til at række ud med hjælp og 
støtte?  
 
Dansk-Jødisk Venskabs Chanuka-indsamling vil i år gå til jødiske børn, som 
med deres familier er immigreret til Israel under dramatiske omstændigheder, 

og derfor af Jewish Agency, 
den israelske organisation der 
står for aliyah (immigration) 
til Israel, behandles som 
flygtninge. Disse jødiske 
flygtningebørn kommer fra 
lande som fx Yemen, Marokko 
og Tunesien, men også fra 
andre lande, som har meget 
anspændte diplomatiske 
forbindelser til Israel eller slet 
ingen, derfor kan vi af 
sikkerheds grunde ikke oplyse 
navnene på disse lande. 
Børnene kommer til Israel 
med sår på sjælen efter de 

traumatiske oplevelser, som de har gennemlevet i perioden op til deres afrejse 
til Israel og under selve flugten og redningsaktionen. Jewish Agency, som er 
Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartner i Israel, oplyser, at der pt er 90 
sådanne jødiske flygtningebørn. Specielle programmer iværksættes for at 
hjælpe disse børn til at få et nyt liv i Israel. De har brug for terapeutisk 
behandling og specielle sprogkurser, der er tilpasset deres behov. Et helt 
årsprogram for et sådant barn beløber sig til $400 (ca. kr. 2.500, -). Vi takker 
på forhånd for enhver gave til dette redningsprojekt. 

 

Du kan bruge vedlagte girokort eller indbetale via bank:  

 reg. nr.1551. konto 000932 7398. 

 

Mærk venligst din gave flygtningebørn 

Hjertelige hilsner 

 

Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab 
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For deres sikkerheds skyld: 
Bring jødiske børn i sikker havn 

Samarbejdsprojekt med Dansk-Jødisk Venskab 
Oktober 2018 

 

 “Dine tjeneres børn skal bo i tryghed, deres efter-

kommere bestå for dit ansigt.” –Salmernes bog 102:29 

 

Danielle Mor, vicepræsident for Jewish Agencys 

afdeling for globalsponsorstøtte til aliyah, fortæller 

her om et nyt redningsprojekt i samarbejde med 

Dansk-Jødisk Venskab 

 

Siden 1929 har Jewish Agency været dedikeret 

førstehjælp til jøder i nød. Vores fælles traditioner og 

kampe, kombineret med vores dybe stolthed og vores 

globale partnere gør os stærke. Vi er beærede over at 

regne Dansk-Jødisk Venskab blandt vores 

langtidsstøtter. Jeres generøsitet hen over årene har 

sikret vores globale rækkevidde og finansielle styrke 

til at adressere det jødiske folks behov på en stor 

skala. 

 

Igennem næsten 90 år har Jewish Agency arbejdet 

for at styrke det globale jødiske samfund og været 

med til at skrive den jødiske historie – en fortløbende 

historie, der er mere end tusind år gammel og en 

historie, der omhandler fortiden, nutiden, og vigtigst 

af alt, fremtiden. 

 

Efter at have opnået vores oprindelige mål med at 

etablere et sikkert hjemland i Israel, så vendte vi 

vores opmærksomhed mod at hjælpe jøder i fare med 

at vende hjem. For disse jøder, som stod over for fare, 

smerte, hårde kår og undertrykkelse, tilvejebringer 

den israelske stat livsreddende udvej til frihed og nye 

muligheder. Redningsaliyah er en fortløbende 

indsats og er mobiliseret når som helst og hvor som 

helst jøder er i fare. Størstedelen af 

redningsaktionerne er foretaget i små grupper med 

ekstrem risiko.  

 

Vi bringer jøder hjem til deres forfædres land 
på ørnevinger – vi sikrer, at de kan leve trygt i 
Israel og hjælper dem med at etablere deres liv. 
Enhver jødisk mand, kvinde og barn som ankommer 

sikkert til Israel, og ethvert skridt en nyankommen 

tager hen imod succesfuld integration er en vigtig 

bedrift. 

 

MIRAKLER: Dengang og nu 
Etymologisk har det hebraiske ord Chanukah samme 

rodbogstaver som to andre vigtige begreber: Chinuch 

(uddannelse) og chanuka (indvielse). Ved Chanukah, 

lysenes fest, fejrer vi genindvielsen af det hellige 

tempel, efter at jøderne tappert overvandt grækerne. 

I sin kerne handler denne helligdag om 

genopstanden styrke, om bevarelsen af traditioner på 

trods af aggressive påbud, om at give børn kundskab 

sammen med åndelig styrke og livsfærdigheder.  

 

For de yngste af de undsatte immigranter fokuserer 

Jewish Agencys Redningsaliyah sin indsats på 

”chinuch” (uddannelse) aspektet i deres 

integrationsproces. Vi stræber, ligesom 

makkabæerne, efter at videregive gnisten af den 

jødiske identitet og kærligheden til Israel. Vi ønsker 

at antænde flammen i deres jødiske identitet, 

hebraiske sprogtilegnelse, deres evne til tekstlæsning 

og bøn; vi sletter mørket i deres liv ved at give dem 

det lys, de har brug for til at være glade, succesfulde 

integrerede børn. 

 

 I Jewish Agencys varetægt er der pt. nogle og 90 

børn, som er blevet reddet fra globale onder. De 

bliver givet en bred vifte af hjælpeydelser for at sikre 

en succesfuld tilpasning til det israelske samfund. 

Særuddannet personale, som inkluderer 

socialarbejdere og lærere, er dedikerede til at 

uddanne børnene og gøre dem i stand til at mestre 

hebraisk, tilpasse sig deres nye miljø og lindre deres 

prøvelser.  

 

 Støtte fra kristne venner 

Jewish Agencys kapacitet til at bringe jøder, især 

jødiske børn, hjem til Israel og succesfuldt 

genetablere dem i det jødiske hjemland er afhængig 

af jeres gavmilde støtte. Samtidig med at vi fejrer 

Chanukah og tænder 

lysene, så beder vi jer 

om hjælp til at 

gennemføre dette 

redningsprojekt, så 

jødiske flygtningebørn 

kan opleve, at Israel 

er en sikker havn og 

et nyt liv for dem. 
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Under mit besøg til Israel i oktober nåede jeg at 

besøge flere af vore samarbejdspartnere, både for at 

bringe varme hilsner, høre nyt om arbejdet og bringe 

kærlighedsgaver i form af Hjertestrik. 

 

Orr Shalom 
Der har været en stor fornyelse i ledelsen af Orr 

Shalom. Jeg fik anledning til at møde den nye 

direktør, Tali Halaf, vicedirektør for internationalt 

samarbejde Naomi Liberman, bestyrelsesformand 

Anat Ramati Shashua, faglig rådgiver Haim 

Feingold og Debbie Faier, som vi har kendt i mange 

at og som nu er leder for int. samarbejde. 

 

Vi havde et frugtbart møde med snak om visionen 

om at hjælpe udsatte børn, økonomi og det gode 

samarbejde. De er så dybt taknemmelige for hjælpen 

fra Danmark og det lange og dybe venskab med 

DJV. 

Lone Soldier 
På centeret for Lone Soldier mødte jeg Josh Flaster 

og hans kone. De havde begge travlt med 

introarrangementer for unge, der står for at skulle 

begynde deres værnepligt. De arrangerer og tager 

dem bl.a. med på vandreture i Judæa,- både for at 

give dem kendskab og kærlighed til landet, men også 

for at få gode og bæredygtige venskaber, som 

nyankomne til landet.  

 

Ahavat Kol Israel 
Bucharian og hans frivillige fortsætter det gode 

arbejde med at hjælpe de fattige i Jerusalem. Han 

fortalte, at de alene i de sidste måneder har fået 

henvist 220 familier med særlige behov. På trappen 

mødte jeg Erez, en af dem der får hjælp gennem 

AKI. Han havde netop hentet bleer og liggeunderlag 

til sin 11-årige søn som er vædeligger. Et problem 

som kan medføre store økonomiske udgifter og som 

ikke støttes af det offentlige.  

I forbindelse med den netop 

overståede Løvhyttefest havde 

AKI uddelt gavekort til 

madindkøb svarende til  

ca. kr. 500,- pr. familie. 

 

Bucharian viste mig mange 

takkebreve, som folk havde 

skrevet efter at have modtaget 

hjælp. Ingen tvivl om at hjælpen 

når frem og gør en forskel. 

Projektet med at bygge et hjælpe-

center ”Beit Cham” er sat på stand 

by pga det forestående kommunal-

valg. Han håber det kan komme 

videre i 2019. 
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 Møde med samarbejdspartnerne i Israel 
Af Linda Møller, DJV’s rejsesekretær 

Velkommen tilbage til Dan Herron 
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Dan Herron 
genindtræder pr. 1. januar 2019 i sin stilling som Dansk-
Jødisk Venskabs repræsentant i Israel. Dans beslutning 
vil være med til at styrke DJV’s indsats til gavn for 
Israel, og vi ser frem til at kunne genoptage det gode 
samarbejde. 

Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse 

Fra højre: Naomi, Debbie, Haim, Linda, Anat og Tali 
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Hjertestrik 
Jeg og flere kurere havde fyldt kufferterne med 

Hjertestrik, som blev afleveret i Machaseh’s 

distribueringscenter. Der var store smil på læberne 

hos de to frivillige, Pat og Ingrid, da de pakkede alle 

de smukke trøjer, kjoler og sokker ud.   

Kender man til den israelske vinter, ved man, at der 

vil være behov for varme klæder, og de mange 

hjemmestrikkede ting vil varme både krop og hjerte.  

TAK til jer som har lagt tid og kærlighed i at strikke 

til de jødiske børn. 

Volontørarbejdet 
Sidst men ikke mindst nåede Karoline Dolva (vores 

nye ungdomsmedarbejder) og jeg at besøge Nili Berg 

og Ilana Assaf på Soc.ministeret, hvor de er 

ansvarlige for alt omkring udenlandske volontører. 

Vi fik en rigtig god snak om det store behov for 

frivillige, og hvad vi i DK kan gøre for at rekruttere 

flere, unge såvel som ældre, til opgaven.  

Der er så mange og spændende muligheder for at give 

½-1 år på forskellige arbejdspladser i Israel. En 

fantastisk chance for at arbejde med mennesker og 

opleve det smukke land.  

Dansk-Jødisk Venskab 
hjælper soldaterhjem 
med akutte sociale 

behov 
 

Vi vil gerne sende en varm tak til Dansk-Jødisk 

Venskab for jeres vedvarende støtte til de sociale 

behov, der er i forb. m. soldaterhjemmets 

aktiviteter. 

Der er pt. 7.000 lone soldiers, der gør tjeneste i det 

israelske forsvar fra i alt 52 lande verden over. 

Centrets stab og hundrede af volontører arbejder 

hårdt på at opbygge denne familie og sørge for at 

dække mange af de grundlæggende behov, som de 

unge mennesker har, når de er væk fra deres hjem 

og familier. Vi gør alt dette for at sikre, at disse 

unge bliver inkluderet, støttet og kan tilpasse sig 

livet i Israel på succesfuld vis. 

 

I det følgende kan I læse en opdatering på vores 

Akutprogram, som hjælper til med at støtte og drage 

omsorg for syge og skadede lone soldiers. Eftersom 

disse unge mennesker ikke har deres nærmeste 

familie i Israel, så er det centrets stab og volontører, 

der ofte er deres første støttelinje, og bringer dem på 

hospitalet, kommunikerer med hospitalets stab, 

organiserer måltider og enhver anden form for 

nødvendig assistance, samt støtter dem i løbet af 

deres genoptrænings- og restitutionsfaser tilbage til 

et sundt helbred.  

 

Derudover arrangerer og betaler soldaterhjemmet 

for handicaptilgængelige lejligheder til invalide og 

sårede, og har endog også sørget for at sponsorere 

flybilletter til familiebesøg fra forældre, som har 

kunnet være tæt på deres børn i løbet af den 

kritiske restitutionstid.  

Gabriel, afbildet foroven, med stabsmedarbejder, 

Rochelle, efter at han blev skadet under træning.  
Fort.side 6 

 

Nili Berg og Ilana Assaf 

Pat og Ingrid 



I løbet af de sidste par måneder har centret taget sig af 

et antal skadede unge mennesker. 

Gabe (Gabriel), en lone soldier fra New Jersey, i USA, 

blev skadet i løbet af sin træning. ”Centerets stab kom 

til hospitalet med det samme. De havde mad med sig til 

Shabbat og hele mit ophold. De kørte mig hjem, efter jeg 

blev udskrevet fra hospitalet. Jeg er så taknemmelig 

for, at de tog sig af mig, da jeg havde mest brug for det.”  

 

Fordi centrets stab 

og rådgivere er i 

løbende kontakt 

med de unge, så er 

de ofte den første 

kontakt i 

akuttilfælde. I 

Gabriels tilfælde 

blev centrets stab og 

volontører 

øjeblikkeligt 

underrettet om hans tilskadekomst og var i stand til at 

være hos ham med det samme for at give ham hårdt 

tiltrængt hjælp og støtte. 

 

Matan, som er afbildet foroven, pådrog sig en alvorlig 

øjenskade. Han bor i Jerusalem og er gode venner med 

mange blandt centrets stab og rådgivere. Med på 

billedet er en kammerat fra Lone Soldier Centrets 

familie, som sørgede for, at der altid var nogen på 

hospitalet til at hjælpe Matan med hebraisk og kom-

munikationen med lægerne. Der var risiko for, at 

Matan ville miste sit øje, så centrets stab sørgede for, at 

der blev afholdt adskillelige konsultationer, og at han 

fik anbefalinger fra flere læger, samt var sammen med 

ham igennem hele 

hospitalsopholdet. Matan 

er taknemmelig for nu 

fuldt ud at være helbredt 

for sin øjenskade. 

 

Joseph, afbildet t.v., fra 

Kansas City, USA, 

takkede for hjælpen med 

ordene, ”Stor tak til Lone 

Soldier Centret, fordi I var 

min familie, efter at jeg måtte have foretaget et 

kirurgisk indgreb. I gjorde virkelig mere end nogen 

kunne forvente ved at lave burgere, mad og sørge for, at 

jeg havde alt det jeg havde brug for.” 

 
Takket være Dansk-Jødisk Venskab og vores 

andre støtter, så kan vi sikre, at ingen lone 

soldier er overladt til sig selv, når de har 

allermest brug for hjælp. Jeres støtte gør det 

muligt for os at drage omsorg for dem, der 

har mest brug for det, når de er mest sårbare. 

 

Tak for din hjælp! 
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DJV’s 
 Dansk-Jødisk Venskabs stævne fandt i år sted 

d.17.november med tre møder, og på alle tre møder 
oplevede vi Guds nærhed på en helt speciel måde.   
Det første møde var med Eva Ravn Møenbak, som 
talte over stævnets tema: Israel  -  et profetisk tegn. 
Det satte ganske sikkert ”mange ting på plads” for 
mange af os. 
 
Mødet kl. 13 var med vores gæstetaler Danielle Mor. 
Danielle fortalte om arbejdet i Jewish Agency, om 
hvordan de bringer tusinder af jøder til Israel - se 
bladets side to og tre. 
 
Kl.15.30 var der eftermiddagsmøde, med gribende 
personlige vidnesbyrd ved Danielle Mor og Karoline 
Dolva, DJVs nye ungdomsmedarbejder.  
 
Mellem møderne var der frokost og kaffe, samt  salg af 
israelske produkter  m.m. til støtte for DJVs arbejde. 
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Israel-stævne 2018 
 

 
 
 
 
 
 

”Der skal komme dage siger Herren, da man ikke mere siger: Så sandt Herren lever, 
som førte israelitterne op fra Egypten, men siger: Så sandt Herren lever, som førte 
Israels efterkommere op og bragte dem hjem fra Nordens land – og fra alle de lande, jeg 
fordrev dem til, så de kan bo på deres egen jord” (Jer. 23,7) 

Danielle Mor 
overrakte en 
æresbevisning til 
DJV fra Jewish 
Agency i 
Jerusalem. 

Danielle blev tolket af 
Kirsten Graversen 

Helga Björk Oskarsdottir  
stod for sang og musik. Vi 
sang alle med både på dansk 
og hebraisk. Helga sang med 
varme og indlevelse.  
Tak Helga 

Filip Graversen ledede formiddagsmødet 

Karoline  Dolva 
fortalte levende 
om, hvordan hun 
var kommet til at 
arbejde for Israel 

Hvad gør 
man uden 
frivillige i 
køkkenet? 
Stor tak til 
Ruth og 
Alice for 
deres kæmpe 
arbejde! 

Linda Møller, 
DJVs 

rejsesekretær 
ledede 

eftermiddagsmødet 

Eva Ravn Møenbak og Danielle Mor 

Danielle Mor 
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Tak fordi I har støttet Orr Shaloms programmer i 

2018! Vi er beærede over at kunne præsentere jer 

med en opdatering på de følgende programmer: 

 

Beit Goldschmidt Hjemmet  

for Teenagepiger 
  

Der er for indeværende seks piger der bor i Beit 

Goldschmidt, og vi forventer at vende tilbage til fuld 

kapacitet i de kommende uger, i takt med at 

Velfærdsministeriet fuldender deres 

henvisningsproces. De piger der henvises til Beit 

Goldschmidt er nogle af Israels mest nødstedte og 

udsatte teenagepiger og kommer fra en baggrund 

med ufattelig misbrug og vanrøgt. 

 

Beit Goldschmidt forblev åben sommeren over, selv 

om nogle af pigerne var i stand til at vende hjem til 

deres familier i en meget kort periode. For at give 

pigerne en smag af en sjov sommerferie på linje med 

den deres kammerater oplever, så tog vi på et par 

dagsudflugter i løbet af sommeren, som blev udført 

med en-til-en ledsagelse. Modsat andre børn som ser 

frem til sådanne ture og et afbræk i rutinen, så 

besidder pigerne i Beit Goldschmidt en dybfølt angst 

for forandring at selv tanken om at forlade huset 

kan være nok til at udløse et angstanfald i dem. For 

eksempel havde ”A” et angstanfald ved 

svømmebassinet, og var overbevist om, at nogen 

prøvede at drukne hende og nægtede derfor at gå i 

vandet. Alligevel er disse udflugter vigtige, fordi 

disse er med til at lære pigerne at stole på de 

voksne, som har ansvar for dem i Beit Goldschmidt 

og således, at pigerne kan lære at leve i en ny 

realitet, hvor de kan føle sig sikre og understøttede.   

 

Pigerne er vendt tilbage til Beit Goldschmidt efter at 

have været i stand til at besøge deres biologiske 

familiehjem eller plejefamilier for en kort 

bemærkning og med intenst opsyn i løbet af de 

jødiske efterårshelligdage. Dette er altid en 

forstyrrende oplevelses for vores piger, fordi deres 

adfærd påkræver rutine. Nu mens de falder til igen, 

så ønsker vi dem et nyt år med nye begyndelser, 

godt helbred, og fred. Dette er det eneste 

behandlingsprogram af sin slags i Israel – 

sammen redder vi liv i den mest bogstavelige 

forstand.  

 

DBT kommer til Orr Shalom!  

 

DBT er en filosofi og et system der er udviklet i USA 

og har vist sig at kunne hjælpe mennesker som lider 

af humørsvingninger og har også været effektivt i at 

mindske destruktiv adfærd, såsom selvskade, 

selvmordstanker, og stofmisbrug. Kurset har været 

en entydig succes, både for dem der har deltaget i 

træningen, såvel for de børn som er begyndt at 

deltage i gruppe- og individuel terapi. Det er en 

utrolig spændende og ny udvikling, som allerede 

bærer frugt. 

 

I februar 2018, efter møder på ugentlig basis i tre 

grupper med sessioner på halvanden time, så 

modtog Orr Shaloms professionelle behandlere, 

terapeuter, socialarbejdere og psykologer, deres DBT 

certificering. Og i marts 2018 begyndte 

implementeringen af DBT metoden i Orr Shaloms 

forskellige terapirammer.   

 

Hjælp til Israels børn og unge   

 
Oktober rapport 

Af Idit Codish 
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Fokus på gruppevis 
DBT for teenagepiger 
Som nyligt certificerede DBT 

udøvere, så begyndte vores 

terapeuter og psykologer en DBT 

gruppe for teenagepiger fra flere af 

Orr Shaloms familiegruppehjem. 

To piger fra Jerusalem- området 

var på kanten af at blive henvist 

til mere intensiv behandling uden 

for Orr Shalom regi, grundet deres 

selvskadende adfærd. DBT 

adresserer disse problemstillinger 

og giver de nødvendige redskaber 

til at håndtere sådan adfærd. 

Takket være deres deltagelse i 

gruppeterapien, så udviste pigerne 

enorm fremgang og var i stand til 

at forblive i deres Orr Shalom 

hjem, med en stærk reduktion i 

antallet af selvskade tilfælde. 

Pigerne var også i stand til at åbne 

sig mere i deres individuelle terapi 

og udlægge deres underliggende 

traumer. Dette er en fantastisk 

bedrift, og vi ser frem til mange 

flere succeshistorier. 

 

DBT - Fremadrettet:  
I November 2018, afholder vi det 

andet fire-måneder lange 

praktikkursus for yderligere 10 

Orr Shalom terapeuter. Ved 

kursets afslutning i februar 2019, 

så vil disse terapeuter også opnå 

certifikation til at praktisere DBT 

terapi.  

 

Ikke alene vil 35 af vores mest 
erfarne stab være fuldt ud DBT 
certificerede, men vi vil også 
benytte DBT platformen til at 
udvide vores viden og service 
til det bredere terapeutiske 
landskab uden for Orr Shalom 
 

Fokus på 
terapifamiliegruppe-
hjem i Beersheva 
Hjertelig tak for jeres støtte til 

terapifamiliegruppehjem i 

Beersheva! For at give jer indblik i 

det overordnede billede, så har vi 

valgt at profilere et bestemt hjem 

for jer. Takket være jeres hjælp, så 

har elleve børn og udsatte unge et 

sted at kalde ”hjem” – et hjem 

fyldt med kærlighed og accept; et 

hjem med to stabile voksne, der er 

parate og villige til at reagere på 

de unges følelsesmæssige, 

materielle og psykiske behov. 

Dette er et sted, hvor de kan heles 

og et sted, hvor de kan lære, 

hvordan de kan finde deres ståsted 

i denne verden, og for dette er vi og 

vores Orr Shalom-børn for evigt 

taknemmelige. Keren og Idan er 

nogle af Orr Shaloms mest 

dedikerede husforældre. De er 

dybt forpligtede på at sikre, at 

børnene får et alsidigt og 

velafbalanceret liv.  

Udover parrets egne tre børn (det 

nyeste skud på stammen er 

afbildet til højre), så er der 

kommet tre nye børn til i løbet af 

året. Z, som nu er 10 år gammel, 

ankom fuld af vrede imod sine 

biologiske forældre og fuld af vrede 

imod Keren og Idan samt hele 

staben. Han var slet ikke vant til 

at overholde nogen form for regler, 

men med uendelige tålmodighed 

lærte staben ham at forstå og 

respektere hjemmets regler. I 

stedet for arrigt at bande af alle, 

udviser Z. nu meget mere tillid til 

sine omgivelser. A. er derimod en 

meget kær og sød men også trist 

pige. Hun var dybt bedrøvet over 

aldrig at have fået en Bat Mitzvah 

(jødisk konfirmation). Men det 

sørgede Keren og Idan sammen 

med pigerne fra nationaltjenesten 

for inden for tre uger efter A. 
ankom til hjemmet. Hun fik en 

smuk og rørende fejring! 

 

Dimitendlejlighed i 
Rishon L’Zion!  
Tak for jeres gavmilde finansielle 

støtte med at etablere en 

dimittendlejlighed i Rishon L’Zion! 

Lejligheden er nu hjem til seks 

unge mænd i alderen 18-19 år, som 

alle besøges ugentligt af deres 

dimittendkoordinator/sagsbehand-

ler. Dimittendkoordinator er til 

stede, ikke for at gøre ting for 

vores dimittender – de er trods alt 

voksne og kan vælge deres egen 

vej frem – men de er til stede for at 

bistå dem i processen, som kan 

omhandle alt fra små opgaver med 

at finde det nærmeste 

supermarked til de større af 

slagsen såsom at bygge relationer 

til deres befalingsmænd i 

Forsvaret og udfyldelse af 

ansøgninger til videregående 

uddannelser. De er tilgængelige 

24/7 på telefon og kan reagere på 

krisesituationer dag og nat.  

 

S., en af beboerne, er for nyligt 

blevet færdig med en kostskole for 

udsatte drenge. Hans forældre er 

etiopiske immigranter, som blev 

skilt da S. var ung. S. begyndte at 

omgås dårlig selskab og blev 

eksponeret over kriminel adfærd. 

Han skændtes konstant med sin 

mor, som forventede at S. tog sig 

af sine yngre søskende. I 

mellemtiden var faren flyttede til 

en anden del af landet for at starte 

en ”ny” familie. S. blev flyttet til 

kostskolen for udsatte drenge, 

hvor han bestod fuld skolegang og 

blev engageret i teater, både på 

skuespiller- og instruktørsiden. 

Han har lavet en række kortfilm 

og var medvirkende på et 

filmprojekt der vandt en 

konkurrence på nationalt niveau.  

I dag er S. aktiv i et forberedelses-

kursus til sin tjeneste i IDF, der 

forbereder ham på sin tjenestetid i 

hæren, samtidig med at han 

studerer skuespil en dag om ugen. 

Vigtigst af alt, så er S. aktivt 

indstillet på at forbedre sig selv og 

benytter sig glad af den tjeneste 

dimittend koordinatoren stiller til 

rådighed i form af rådgivning og 

støtte. Det er sikkert at han vil 

bevise at succes er muligt trods de 

mange vanskeligheder livet har 

givet ham i hænde.  

 

Tak for  jeres 

fortsatte støtte til Orr 

Shaloms børn! 
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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  
nedenstående bankkonto eller pr. 
vedh. giro 
 

Dansk-Jødisk Venskab 
Bank konto : 
1551 0009327398 
 

Vedrørende skattefradrag af Vedrørende skattefradrag af Vedrørende skattefradrag af Vedrørende skattefradrag af 
gavebidrag til gavebidrag til gavebidrag til gavebidrag til     
DanskDanskDanskDansk----Jødisk Venskab:Jødisk Venskab:Jødisk Venskab: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 

Kære trofaste venner og støtter af 

Dansk-Jødisk Venskab 
 

Dette nummer af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab er så det sidste i 2018, 

og det giver anledning til at rette en stor tak til jer alle for de mange bidrag 

som DJV har modtaget i gennem 2018. Uden disse bidrag var vi ikke i stand 

til støtte vore venner i Israel. Igen mange tak. Vi glæder os til det fortsatte 

samarbejde i 2019. 

 

I januar 2019 vil alle, som har ønsket § 8 fradrag, blive indberettet til 

skat.dk. Gør endelig indsigelse, hvis du ikke mener, at vores indberetning er 

korrekt. 

 

Og på forhånd tak til alle som enten sidst på året 2018 eller først i det nye 

år indbetaler kontingent på 100 kr. Skriv meget gerne ”Medlemskontingent” 

på betalingen. 

 

Vi har brug for så mange kontingentbetalinger som muligt, da der skal være 

mindst 300 betalende medlemmer for at kunne opretholde skatte-

fradragsordningen. 

Venlig hilsen  

 Filip Graversen 

kasserer 

 
  

 

 

Vi ønsker 

alle vore 

læsere en 

Glædelig 

Adventstid 

og   

en Glædelig 

Chanuka 



Kvittering for gaver og 

kontingenter til  

Dansk-Jødisk Venskab 
  

September 2018: 
Jens Toft-Sørensen 100, Elding 600, Gurli 

Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, 

Kirsten Jønsson 100, Vickie Ann Nielsen 500, 

Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, 

Margit Irene Olsen 250, Birta Hansen 250,-

Tage Barrit Nielsen 150, G & H Marsbøll 300, 

Brian Kallehauge 500, Anonym 100, Thomas 

& Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else 

Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 

200, Grethe Sonja Sørensen 300, Kirsten 

Nielsen 500, Anette Pugh 500, Johan Due 500, 

Knud Møller-Christensen 150, Edvard 

Søgaard Nielsen 100, Christa Ross 100, Eva & 

Ove Stage 200, Ole Hansen 150, Else Grumsen 

200, Elsebeth Horst Sørensen 300, Niels Juhl. 

O. Petersen 75, Ninna Pedersen 500, Levi 

Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, 

Brigitte Torp 2000, Solvejg & William Brown 

20.000, Niels E. Flensted-Jensen 100, 

Elisabeth Sukkot 10.000, Elise Margrethe 

Larsen 100, Anna Wendelboe 4000, Ole Jensen 

300, Israelskredsen Strandby 500, Lene & 

Svend Erik Thøstesen 500, Jørgen V. Petersen 

2000, Elisabeth Stein 2000, Gordon Jul Olsen 

100, Methe Frøkjær 2000, Hanne Jensen 150, 

Søren Bøgel Pedersen 150, Dora Andersen 200 

 

Fattige og nødstedte jøder: 
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Henny & Bent 

Larsen 250, Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch 

Federspiel 100 L.S., Kirsten Genach 1000 AKI, 

Gudrun Larsen 100 O.Sh. Og 100 L.S., Anni 

Bak Frank 200,  Kristent Fællesskab Valby 

2000, 2000 J.A., 2000 O.Sh. Anonym 2000 

L.S., Lis Pedersen 300 L.S., Mrk. Ekko 250. 

 

 

Oktober 2018:  
Elding 600, Gurli Pedersen 100, Kirsten 

Jønsson 100, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & 

Kim Thinggaard 135, Ole Hansen 150, Birta 

Hansen 250, Mrk. HBH 300, Tage Barrit 

Nielsen 150, Anonym 100, Eva Nielsen 

Vosegaard 500, Brian Kallehauge 500, Jens 

Toft-Sørensen 200, Thomas & Renate 

Thomsen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 

100, Peter & Lene Kusk 200, Jens Erik & Else 

Pedersen 100, Michael Bramming 100, Jørgen 

Anker Hansen 100, Hava & Bjørn Andersen 

150, Grethe Elisabeth Mikkelsen 200, Kirsten 

Nielsen 500, Anette Pugh 500, Ninna 

Pedersen 500, Søren Christian Christensen 

300, Mona & Isak Berkowitz 200, Johan Due 

500, Eva & Ove Stage 200, Christian Kruse 

600, John & Anita Skovgaard Vinkel 280, 

Werner Bock 15.000, Bodil Nielsen 500,  Illona 

Meinel 100, Knud Møller-Christensen 350, 

Lisbeth Scharla Friis 100, Grethe Katrine 

Knudsen 300, Grete Wind 100, Finn Knud 

Kaltoft 100, Levi Andreas Hansen 200, Anita 

Nørgaard 100, Vibeke Luca Rasmussen 100, 

Helge Pahus 100, Birte & Victor Jørgensen 

500, Niels Flensted-Jensen 100, Hanne 

Petersen 100, Lisa Lauridsen 300, Nelie & 

Henning Madsen 200, Anonym 2000, Rita 

Madsen 100, Dora Andersen 100, Dan Herron 

1060, Jørgen V. Petersen 2000, Elisabeth 

Stein 2000, Else M. Pedersen 200, Hanne 

Buch Nielsen 100, Anonym 3600, Irene Bjerre 

500, Peter & Mona Skov 100, Johannes 

Nielsen 1000, Kirsten & Poul Hegelund 5000, 

Søren Bøgel Pedersen 150, Svend Erik 

Thøstesen 300 

 

Fattige og nødstedte jøder :  
Henny & Bent Larsen 250, Mrk. KIG 500 

O.Sh.,Kirsten Genach 600 AKI, Dianna 

Kampp 200, Charlotte G. Knudsen 300 J.A., 

Gudrun Larsen 200 O.Sh. Og 100 L.S., Mads 

Koch Federspiel 100 L.S., Mrk. Ekko 300, 

Anonym 1000 L.S., Anni Bak Frank 100, 

Kristent Fælesskab Valby 5000 O.Sh., William 

Marcher 500 L.S., Jette Rieck 200 L.S., Mrk. 

MG 1000 L.S., Ole Erik Kristjansen 50 J.A.,  

 

Chanuka: 
Esther Sørensen 1000, Jørgen V. Petersen 800, 

Torben Gørgens 200, Margit Irene Olsen 1000, 

Bent Balle 100, Johannes Jensen 1000, Søren 

Bøgel Pedersen 500, Ole Hamann 200 
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Tværkirkelige bedemøder Tværkirkelige bedemøder   
for Israelfor Israel i 2019 i 2019  
”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  
19. december 201819. december 2018  

16/1, 20/2, 20/316/1, 20/2, 20/3--20192019  

  
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! 

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 

Israel 
i profetiernes lys 

Taler: Eva Ravn Møenbak, 
formand for  

Dansk-Jødisk Venskab 
 

Den 13. december 2018, 
kl.  19.00 

 

Aarup Kristne Fællesskab. 
Gl. Hovedvej 6, 5560 Aarup 
Evt. info om mødet: Lotte 

Knudsen 27501377. 
 

Alle er hjerteligt 
velkomne 


