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Den universelle dimension i Guds pagt med 
Abraham                velsignelse til alle folkeslag 

• 1. Mos. 12,3: I dig skal alle jordens slægter velsignes.
• 1. Mos. 18,18: og alle jordens folk skal velsignes i 

ham.
• 1. Mos. 22,18: Alle jordens folk vil lade sig velsigne i 

dit afkom, fordi du adlød mig.
• 1. Mos. 26,4: Alle jordens folk vil lade sig velsigne ved 

dine efterkommere.
• 1. Mos. 28,13-14: I dig og i dit afkom skal alle jordens 

slægter velsignes.

Israel – et profetisk tegn
Vi bringer her 2. del af Eva Ravn Møenbaks undervisning ved 
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne 2. november 2018

Inden vi skal se de profetiske tegn, som vi i vores tid får 
gennem Israel og det jødiske folk, skal vi have det bibelske 
grundlag på plads. Jeg vil gerne vise jer noget oversigtsma-
teriale, der viser det bibelske fundament for at tale om Isra-
el som Guds redskab, som et profetisk tegn. 

Vi ser her, en opstilling over de pagter, som Gud indgår med Israel og to af de 
centrale løfter, disse pagter indeholder: Gud vil være folkets Gud, og han vil give 

dem landet Israel. Det er vigtigt, 
at vi er opmærksomme på det, 
der sker med Israel. Israel til-
hører nemlig frelseshistorien 
på en helt speciel måde. Gud 
realiserer sin frelsesplan med 
vores jord på en ganske særlig 
måde gennem dette folk. Gud 
realiserer sin frelsesplan, som 
munder ud i Guds rige på jord, 
gennem udvælgelsens vej.  I de 
11 første kapitler i 1. Mosebog 

er der ikke noget specielt folk, der er i fokus, det drejer sig om hele menneske-
heden. Men i kapitel 12 sker der en ændring, fra nu af er der et specielt folk, som 
Gud har udvalgt, og det er det jødiske folk. Abraham er den første jøde og med 
Abrahams kaldelse starter Gud en ny historie, Gud vælger at gå udvælgelsens vej 
for at frelse verden.

Den første pagt er Abrahamspagten. Gud begynder her at forny verden ved at ud-
vælge et menneske Abraham, og hans efterkommere, jøderne. Gud udvælger sig det 
folk, som verdens frelser, Jesus Kristus, skulle fødes ud af. I Guds udvælgelse af Abra-
ham og hans efterkommere ligger også velsignelsen af verden. Det er Guds strategi, 
det er Guds frelsesplan. Det jødiske folk er et redskab til at velsigne verden. Og fyl-
den af denne velsignelse er Jesus, som Messias og verdens frelser. 

Vi ser her på ovenstående figur, hvordan Abrahamspagten flere gange gentager 
denne velsignelse af verden gennem Abraham, dvs. det jødiske folk. Budskabet 
om, at verden velsignes gennem Israel og Guds handlinger med Israel, er helt gen-
nemgående i Bibelen. Vi kan fx læse Esajas 27,6. ”Til den tid skal Jakob slå rod, Israel 
skyde op og blomstrer; de skal fylde verden med frugt” Og det stærkeste udtryk er 
nok hos Paulus i Romerbrevet kapitel 11, versene 12 og 15. ”Og betød deres fald 
rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuld-
talligt ind. Kan det være andet end liv af døde?”. Hos Esajas bliver hele denne tje-
neste, som Israel har, opsummeret i udtrykket: Lys for folkene, or hagoiim. ”Israels 
kaldelse til verden og velsignelse af verden: Lys for folkeslagene” (Es. 49,6)

Israels kaldelse til verden og velsignelse af verden:
Lys for folkeslagene (Es. 49, 6)



Bibelen fremhæver gentagne gange, at det, der sker med Is-
rael, vil vise folkeslagene, hvem Gud er.  Og det er lige præ-
cist det, vi ser ske i dag.

Oliventræer og cypresser i kibbutz Sde Boker i 
Negev ørkenen

” V and vælder frem  i ørkenen, det hede sand 
bliver til oaser”  (Es. 3 5,6)

Israels bjerge
Ez ekiel 36,9 -12:
Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og 
bære frugt for mit folk Israel. Jeg vender mig 
til jer, og I skal opdyrkes og tilsås. 

Israels bjerge
Ez ekiel 36,9 -12:
Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og 
bære frugt for mit folk Israel. Jeg vender mig 
til jer, og I skal opdyrkes og tilsås. 

De bibelske profetiers begyndende opfyldelse

• Ø rken og hede skal fryde 
sig, ødemark juble og 
blomstre (Es. 35 ,1)

• I ørkenen giver jeg c edre, 
akac ier, myrter, oliven. I 
ødemark sætter jeg 
c ypresser (Es. 41, 19 -20 )
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”Vand vælder frem i ørkenen, det hede sand bliver til oaser” (Es. 35,6)
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I den hebraiske grundtekst, som verset ” I stedet for tjørne-
krat vokser enebær op, myrter i stedet for nælde. Det skal blive 
til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes. (Es. 55,13)er 
en oversættelse af, står der faktisk, at landets genopbygning 
er for Herren et navn og et evigt tegn. Det er meget stærke 
ord, landet vidner om Guds almagt og trofasthed. Landet er 
et tegn, og vi kan spørge, hvad det er et tegn for, hvad peger 
det på, hvad henviser det til? Det peger på Gudsrigets opret-
telse. Ligesom Isak var et pant på, at Abraham skulle blive til 
et stort folk, således er landet Israel i dag et pant, et tegn på, 
at Guds rige skal oprettes på denne jord, og vi ved, at det sker 
fuldt ud og synligt, når Jesus kommer igen.

Artikelserien fortsætter i næste nummer af 
Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab

Selve landet Israel er også et profetisk tegn. Det golde og 
øde land bliver opdyrket og tilplantet, foreningen af landet 
og folket får landet til at blomstre og spire. Dette smukke 
billede med ørkenen, der blomstrer, er ikke bare en smuk 
metafor, det er ikke bare en drøm, det er en realitet i Israel. 
Hos Esajas 55,13 står der, at landets opdyrkning er et evigt 
tegn for Herren.

”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 efterkom-
mere 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)

De bibelske profetiers begyndende opfyldelse: 
Aliyah, det jødiske folks tilbagevenden til Israel. 

Fra det tidligere Sovjet: 1,557,698
• ”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)

De bibelske profetiers begyndende opfyldelse: 
Aliyah, det jødiske folks tilbagevenden til Israel. 

Fra det tidligere Sovjet: 1,557,698
• ”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)

Israel - et tegn for verden på, at Gud er Historiens Herre 
. Folkene skal forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når 
jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente 
jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til 
jeres eget land (Ez. 36,13-14)

Der er en stadig strøm af jøder, der vender tilbage til Israel. 
Nogle af disse jøder er flygtninge, og Israel er deres eneste 
tilflugtssted. Dansk-Jødisk Venskabs Chanuka-indsamling 
i år (2018) går netop til jødiske flygtningebørn, for sådan 
nogle findes også. 
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Påsken 2019 står for døren for kristne, mens Pesach 5779  
for jøder i år begynder Langfredag aften.
Påskens budskab om udfrielse og forjættelse bliver ved 
med at være et centralt budskab, som Gud ønsker, at vi 
skal komme i hu. Og Han fortsætter med at udvirke På-

skens store mirakler konkret i vores nutidshistorie. Der-
for kaster vi et blik på status for Aliyah til Israel, som er 
det forjættede land for jøder verden over. Mange oplever 
netop muligheden for at immigrere til Israel som en udfri-
else. 

Nye immigranter (Olim Chadashim) fra Frankrig ankommer til Ben Gurion Lu�havn, Juli 2018 - taget af Nir Kafri for �e Jewish Agency for Israel

Jewish Agency’s årsopgørelse for 2018 viser en overord-
net stigning på 2% for Aliyah og særskilt på 46% fra 
Rusland.  Fraregnet Etiopisk Aliyah, hvilken var ekstra-
ordinær høj i 2017, er der tale om en stigning på 7%.*

Ifølge opgørelsen immigrerede mere end 30.124 
personer til Israel fra resten af verden sidste år i for-
hold til 28.192 i 2017, altså en stigning på 7%.

Det land, der sendte �este Olim til Israel i 2018, var 
Rusland med 10.673 immigranter, hvilket udgør en 
stigning på 46% i forhold til 2017. Også inden for 
det tidligere Sovjetområde var der yderligere 6.561 
personer der gjorde Aliyha (immigration til Israel) 
fra Ukraine, hvilket repræsenterer et fald på 9% i 
forhold til 2017. Fra Nordamerika (USA og Cana-
da) var tallet også lidt lavere end forrige års, nemlig 
3.399 individer, en reduktion på 5%.

Fra Frankrig kom der 2.723 personer, hvilket ud-
gør en reduktion på 27%. Fra andre egne kom der 

673 immigranter fra Brasilien og 523 fra Storbri-
tannien, hvilket repræsenterer en reduktion på 
hhv. 3% og 5%. De 340 nye immigranter fra Ar-
gentina i 2018 markerer en stigning på 19%, mens 
de 332 fra Sydafrika betyder et 1% fald fra dette 
land.

”Jeg byder stigningen i immigranttallet til Israel 
velkommen”, udtalte formanden for Jewish Agen-
cy, Isaac Herzog. ”Enhver jøde, der kommer til 
Israel og bygger sit hjem her, fuldender endnu et 
stykke af det jødiske folks smukke mosaik i deres 
historiske hjemland. E�er 70 års ua�ængighed 
og de enorme antal af nye immigranter forbliver 
potentialet signi�kant for yderligere Aliyah, og 
Jewish Agency vil fortsat arbejde henimod dette 
mål”.

*Artiklen er opdateret med tal fra de seneste opgø-
relse fra Jewish Agency. Der kan stadig forekomme 
revisioner i løbet af første halvår 2019.

Påske og Aliyah
Rapport fra Jewish Agency, Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartner i Israel



Hvordan hænger raketvidenskab og Guds ord sammen? Det 
får du en forklaring på her. Bereshit, et lille israelsk rumfar-
tøj på størrelse med en vaskemaskine, er i skrivende stund 
på vej mod månen. 

Bereshit                       er de allerførste ord i Bibelen og betyder 
”I begyndelsen”. Og det er virkelig en bemærkelsesværdig 
begyndelse for Israel, der nu kommer til at blande sig med 
rumsupermagter som USA, Rusland og Kina – de eneste 
andre nationer som har landet sonder eller fartøjer på 
månen. 

Det spændende men skrøbelige projekt
Bereshit er et skrøbeligt projekt, lidt ligesom nationen 
Israel selv. Fordi det er privatfinansieret, noget helt nyt 
for et månelandingsprojekt, så er der blevet sparet på 
backupsystemer. Ydermere er rummet et miljø, hvis ef-
fekt man ikke kan forudsige eller teste for 100%. Så hvis 
det går galt, så går det galt.

Mere end bibelromantik
Navnet Bereshit er ikke kun bibelromantik. Fartøjet lever 
også op til sit navn, fordi det medbringer en bibeldisk på 
størrelse med en daler (tokrone), som også indeholder 
HaTikva, og den Israelske uafhængighedserklæring fra 
1948. 

Forbindelsen til Zionsporten
Nede på jorden ligner muren omkring Zionsporten til den 
Gamle By lidt et månelandskab, grundet alle skudhuller-
ne, men det vigtigste, de to lokationer nu kommer til at 
dele, er Guds ord:

”For belæringen udgår fra Zion, 
og Herrens ord fra Jerusalem” (Es. 2:3).

Vi beder for, at ligesom Gud er Israels ufejlbarlige 
backupsystem, således må hans hånd lede Bereshit frem 
til en sikker og festlig ankomst, der efter planen finder 
sted omkring d. 11. april!

Israel går til valg
Benjamin Netanyahu vil kun være et par måneder fra at 
være Israels længstsiddende premierminister, når Israel 
går til valg d. 9. april, kun overgået af David Ben Guri-
ons 4.872 dage som premierminister. Indtil for nyligt 
lå Netanyahu godt i sporet til at kunne overhale Israels 
grundlægger, men nu ser det forestående valg ud som en 
gyser, hvor alle muligheder er åbne. Netanyahu blev d. 28. 
februar stævnet for korruption og brud på offentlighe-
dens tillid i tre sager, der har været under efterforskning i 
en længere årrække. 

Et politisk landskab under opbrud?
Samtidig er dette et valg med megen bevægelse og op-
brud. Mange nye partier og valgforbund har set dagens 
lys. Det vigtigste nyskred ser ud til at være sket for cen-
trumvenstre, hvor Benny Gantz, en tidligere hærchef 
har indgået et valgforbund, Blåhvid, med Yair Lapid fra 
Yesh Atid (Der er en fremtid). Dette valgforbund har po-
tentiale til at blive valgets vinder og blive regeringsbæ-
rende.

Bed for Israels næste regering og ledere. De skal lede Is-
rael igennem et sikkerhedspolitisk og åndeligt miljø med 
ukendte udfordringer.

Guds ord til månen
Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem
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Bereshit                       er de allerførste ord i Bibelen og betyder 



DJV - side 6

En ung dreng er midt i rampelyset. Foran ham er et tæt-
pakket publikum på mere end 300 mennesker. I skaren 
sidder også prominente israelere, b.la. et medlem fra 
Knesset og en tidligere statsminister. Drengen sidder for-
an et keyboard, og sætter nu fingrene nervøst til tangen-
terne og begynder at spille. 

For lidt siden vinkede vi til hinanden, før han gik op på sce-
nen. Jeg kender drengen, Ehud, og de to piger fra natio-
naltjenesten, der er med som moralsk opbakning for ham. 

Jeg kender dem alle fra Orr Shalom hjemmet i Mevaseret 
Zion, hvor jeg ugentligt besøger min lille makker, Avinoam. 
Det var en overraskelse for os alle at mødes her, og jeg er 
spændt på at se, hvorfor den stille og flinke dreng er med 
til begivenheden. 

Ehuds étude
Ehud er her, fordi han har et særligt talent for musik, som 
jeg nu nyder, mens tonerne fra, hvad jeg antager er en af 
Chopins Études, finder vej ind i øregangene. Ehud spiller 
godt, ikke så godt som han selv synes, han kan, men så 
godt at salen brager af varme klapsalver, da han løfter 
hænderne igen og slutter. Og det er derfor, vi alle er sam-
let på et kibbutz landsted i det centrale Israel, og derfor at 
DJV er tilstede. Vi vil gerne fejre og inspireres af frugten 
af det arbejde, der udføres igennem Orr Shalom. Hvis Orr 
Shalom ikke havde været der, da Ehud havde brug for det, 
og hvis de ikke var der for ham i dag, så ville hans aften 
have været et helt andet sted og i en anden sindstilstand.
 
Denne årlige samling er en af Orr Shaolms vigtigste begi-
venheder, for det er her de israelske støtter og organisa-
tionens folk mødes ansigt til ansigt. Der er pakket i salen, 
og der er en god stemning, hvor folk er blevet budt på mel-
lemøstlige anretninger, før aftenens program begynder. 

Det vi gør i dag, former dagen i morgen
Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem
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Frugten af DJV’s Engagement – En ung kvindes historie *
Et andet højdepunkt og en særlig frugt for DJV, som vi ger-
ne vil dele, er Almaz Mangisto. Vi kender faktisk den svære 
forhistorie allerede, og er nu velsignede ved at kunne høre 
den opløftende fortsættelse. Almaz var en ud af den store 
Mangisto børneflok, som på tragisk vis mistede deres for-
ældre. Dansk-Jødisk Venskab var igennem flere år med til 
at støtte denne familie på en særlig måde ved at sponsorere 
Shabbataftener for dem, så børnene, der var placeret i for-
skellige hjem, kunne bevare samhørigheden og modtage et 
ekstra skud kærlighed. Nogle af bladets læsere vil sikkert 
kunne huske Linda Møllers beretninger om netop denne eti-
opisk-jødiske familie, som vi fulgte igennem årene. I dag er 
Almaz studievært og journalist på en af de store kanalers ny-
hedsudsendelser, og hun studerer sideløbende jura!

Her et lille uddrag fra hendes tale, som vi i DJV fandt særlig 
rørende:  

Grundvolden rystes
”Det er en lidt slidt kliché, at man ikke vælger sin egen fa-
milie, men mit liv tvang mig til at vælge og blive valgt. For at 
forstå meningen med sætningen skal I med atten år tilbage 
i tiden. For det år rystede mit livs grundvold: Jeg mistede 
mine forældre. Men det var også det år, hvor jeg også mødte 
Anat Ramati-Shashua**  for første gang. Jeg var otte år gam-
mel, da jeg, mine brødre og søstre, kom ind i Orr Shaloms 
familiehjem i Ma’aleh Adumim. På en dag ændrede virkelig-
heden sig ud over enhver genkendelse. Huset var ikke mit, 
selv gaden var ubekendt – de helt nye ansigter og følelsen 
af det fremmede. Jeg husker Anats ansigt. Hun var dengang 
leder for familiehjemmet. Hun smilede til mig med varme og 
kærlighed i øjnene.

Lysstrålen
Siden da var Anat der ved ethvert stadie i mit liv, som en 
trøstende lysstråle, der bryder igennem på en efterårsdag: 
Barndom, oprørske teenageår, forberedelse til militæret, 
derefter til min tjans som IDF Radiojournalist på Galei Tza-
hal, og i dag nyhedsreporter for TV 10, og som jurastude-
rende.

Aldrig alene
(…) takket være Anat, ved jeg, at jeg ikke er alene. Der er 
altid nogen, der lytter til mig og ser mig. (…) Så i dag, i en al-
der af seksogtyve, ved jeg, at uanset hvad fremtiden bringer 
mig af udfordringer, om min dag har været god, dårlig eller 
tålelig, så er Anat der for mig, og jeg var ikke alene.

Hjertets hjemsted
Jeg vil gerne fortælle dig, [Anat], at for mig består et hus 
ikke af møbler eller vægge, men er et hjem med varme og 
ubetinget kærlighed, som ligger det mest dyrebare sted – i 
hjertet. Det har jeg lært, fordi du var den familie, som jeg fik 
lov til at vælge.

Jeg er beæret over at invitere formand for Orr Shaloms be-
styrelse - Fru Anat Ramati Shashua ...”

Orr Shalom i tal
Orr Shalom er en af DJVs kardinalpartnere. Se hvordan din 
støtte igennem DJV velsigner Israel og påvirker ungdom-
men for det bedre i konkrete tal: 
www.djvenskab.dk/2019/03/08/orr-shalom-i-tal 

 * Frit oversat fra hebraisk
**Nuværende formand for Orr Shalom

Lysstrålen brød endeligt igennem for Almaz Mangisto, som her står med Orr Shalom’s forkvinde, Anat Ramaty Shashua
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Karoline Dolva (ses i billedet til højre) arbejder pt. på at in-
spirere og opfordre andre kristne unge til at blive volontører i 
Israel gennem Dansk-Jødisk Venskab.

Målene i DJVs ungdomsarbejde er at vække en nysgerrig-
hed i danske unge anno 2019 til Israels stadige aktualitet 
og vigtige betydning, samtidig med at opmuntre et kald og 
en længsel i deres hjerter efter potentielt at tjene i Guds 
eget land og give trøst til Hans udvalgte og folk. 

Første trin i indsatsen er at besøge forskellige ungdoms-
grupper i kirker og opsøge fællesskaber, hvor der er åben-
hed for at høre om volontørlivet. Derudover tager Linda 
Møller og Karoline i påsken på den store, årlige KFS-lejr 
i Skanderborg, hvor en masse KFS-grupper fra gymnasier 
fra hele landet samles. Her skal DJV have en stand, hvor vi 
kan få lov at reklamere for foreningens aktiviteter og ap-
pellere til de kommende studenter, som måske ikke endnu 
har faste planer for, hvad de vil efter gymnasiet. Og så er 
der DJV’s sommerprojekt, som er under planlægning, vo-
res ungdomsrejse til Israel i slutningen af august (se bag-
siden og www.djvenskab.dk/israelstur). Vi håber at kunne 
give unge en oplevelse af Israel, der styrker og fornyer de-
res tro og forståelse af Guds plan for Israel og verden. Nyt 
fra DJV nr. 2 April, 2019

Linda Møller besøger Dansk-Israelsk Selskab på Fyn
Onsdag d. 15. maj, kl. 19.00—22.00
Linda Møller taler om hjælpearbejde i Israel. Linda er sy-
geplejerske og psykoterapeut og var i 14 år udsendt som 
repræsentant for Dansk-Jødisk Venskab i Jerusalem. Hun 
har bl.a. været volontør på Kfar Shaul ( psykiatrisk hospi-
tal), på Hadassah Hospice og Beit Halochem (Rehabilite-
ring for sårede soldater og terrorofre).

Aktiviteter i Danmark
DJV’s Ungdomsarbejde i fuld gang



”Bed om fred for Jerusalem”  (Salme 122:6)

Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30, 
er der bedemøde for Israel d. 16/4, 21/5 og d. 18/6

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle in-
teresserede. Kom og bliv opdateret på situationen i Israel.

Apostolsk Kirke, 
Filipavej 3, 
1928 Frederiksberg

Velkommen!

En alenemor med en nyfødt og et toårigt barn er en af de 
kvinder, der glædeligt blev velsignet med Hjertestrik fra 
Danmark. Orr Shaloms nødbørnepleje for små spædbørn 
er også modtager af dansk hjertevarme, og vedbliver at 
være imponeret over kvaliteten og detaljen i det danske 
arbejde. Naomi Lieberma gav en personligt stor tak, som 
du kan se på DJVs hjemmeside: 
https://djvenskab.dk/arbejdet-i-israel/hjaelpearbejde-2/
orr-shalom/ 

Linda Møller (til venstre i modstående billede) afleverede 
personligt en stor sending til en israelsk forening, der ar-
bejder for at kvinder i udsatte situationer for støtte kvin-
der til at vælge deres graviditet, fødsel og barn i stedet 
for at vælge abort. Dansk hjertestrik er med til at byde 
Guds små velkommen til verden og give varme til deres 
ankomst på en flere måder kold verden. Tak fra Israel!!!

Hjertestrik Ankommer til Israel

Dansk-Jødisk Venskabs 
Generalforsamling

afholdes d. 24.maj kl. 19.00 i Valby Kulturhus, lokale nr.5, 
3.sal - Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent

 2. Årsberetning v/formanden

 3. Årsregnskab v/kassereren

 4. Valg til bestyrelsen
      På valg: 
  Linda Møller
  Eva Ravn Møenbak
  Marvel Gulbrandsen
  Greta Axelsen
 5. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal fremsendes til formanden en uge før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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DJV Israel-stævne 2019
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne 2019 kom-
mer til at have et dagsaktuelt og alvorligt emne på 
dagsordenen: 

”Antisemitismen anno 2019, hvad gør vi?”

Lea Golan, regionsansvarlig for Jewish Agency i 
Vesteuropa, kommer til København for at tale til 
DJVs årsstævne. Vi tager et alvorligt men vigtigt 
emne op, og glæder os til at have fællesskab med 
jer.

 Tid: 1. – 2. november, 2019

 Sted:  Københavns Frikirke, 
  Filippavej, Filippavej 3, 
  1928 Frederiksberg 

Tværkirkelige bedemøder for Israel i 2019



Januar 2019:
Elding 600, Gurli Pedersen 100, 
Ingrid Susanne Larsen 300, Villy Christensen 300, 
Kirsten Jønsson 100, Vicky Ann Nielsen 500, 
Mads Koch Federspiel 100, Dora Andersen 300, 
Mrk. HBH 300, Ole Hansen 150, 
Missionsfonden af 4/5-1964 1800, 
Eva Nielsen Vosegaard 500, Anonym 2100, 
Jens Erik & Else Pedersen 100, 
Peter & Lene Kusk Thomsen 200, 
Henny & Bent Larsen 250, Renate Thomsen 100, 
Tage Barrit Nielsen 150, Anonym 100, Irene Poulsen 75, 
Freddy Juul Nielsen 100, Eva & Ove Stage 100, 
Jørgen Anker Hansen 100, Ninna Pedersen 500, 
Hanne Silberg Dorf 300, G. & H. Marsbøll 200, 
Niels Kristiansen 400, Svend Høj 500, Ole Jensen 100, 
Ove Pedersen 500, Ingo & Gunhild Høgh 200, 
Levi A. Hansen 300, Knud Møller-Christensen 150, 
Karl Aage Hagsteen 100, Hanne Jensen 150, 
Elsebeth Horst Sørensen 300, Johan Due 700, 
Kaj Moslev 300, Anonym 500, 
Kirsten Elise Nielsen 1000, Niels Madsen 100, 
Elisabeth Stein 2150, Jørgen V. Petersen 2150, 
Kirsten Nielsen 500, Inge Marie Kristensen 100, 
Ruth Kristensen 200, Anita Nørgaard 100, Mrk. S 100, 
Birta Hansen 250, Gunvor & Torben Gørgens 200, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Ruth Hauge 500, 
Ken Dolva 75, Dan V. Herron 950, 
Hanne Buch Nielsen 100, Solveig Kühn 300, 
Søren Bøgel Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Jens Toft-Sørensen 200, Edel Meier Sørensen 2000 
Flygtninge børn,  Charlotte G. Knudsen 300 
Aliyah, Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch Federspiel 100 
L.S., Kirsten Genach 600 AKI, Joan Sørensen 200 
O.Sh., Dianne Kampp 200, Gudrun Larsen 100 
O.Sh. og 100 L.S., Anni Bak Frank 200, Anonym 500, 
Lis Pedersen 400 L.S., Ruth Kristensen  300, 
Erna Møberg Hansen 1000 Flygtningebørn, 
Anonym 1000 L.S., Anonym 2500

Februar 2019:
Elding 600, Gurli Pedersen 100, 
Charlotte G. Knudsen 100, Jørgen Anker Hansen 100, 
Anne M. Becker 100, Edith Aggerboe 200, 
Bent Balle 100, Anonym 1000, Kirsten Jønsson 100, 
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, 
Finn Nielsen 100, Mrk. HBH 300, Ole Hansen 150, 
Jens Erik & Else Pedersen 100,

Thomas & Renate Thomsen 100, 
Peter & Lene Kusk 200, Gudmund Bach Pedersen 600, 
Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 150, 
Eva & Ove Stage 100, Hava & Bjørn Andersen 100, 
Hanne Birgitte N. Borella 100, Anonym 1602, 
Ove Pedersen 200, Kirsten Nielsen 500, 
Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Lis Due 500, 
Gudrun Thougaard Poulsen 100, 
Grethe Kathrine Knudsen 500, Henning Næsager 5200, 
Tommy & Kirsten Vestesen 200, Lotte Trolle 1500, 
Birta Hansen 200, Inger Ketty Jørgensen 250, 
Erik Sørensen 300, Ole Hamann 100, 
Ocal Nesil Demir 100, Øjvind & Mona Rasmussen 200, 
Tove Høst 400, Ove Fonseca Holmene 300, 
Else & Svend Vig 200, Grete Wind 100, 
Kirsten Frost Christensen 100, Dora Andersen 200, 
Anonym 3600, Birgit Kamper Nielsen 300,  
Jørgen-Erik & Mary Matthiesen 500, 
Knud Møller-Christensen 150, A. & Sv. Riisager 1400, 
Inge Battefeld 100, Hanne Møller Fredberg 100, 
Kirsten & Egon Olesen 200, Vera & Ole Jensen 200, 
Pia Bak Dinitzen 300, Dunja Novak 300, 
Rita Madsen 100,  Dan V. Herron 1985, 
Grethe Elisabeth Mikkelsen 100, Lilly Jensen 100, 
Ingelise Gregersen 100, Helen & Aage Kornbæk 200, 
Lene Dige 250, Annette Falk Sheye 100, 
Levi Andreas Hansen 200, Aglow møde 400, 
Anita Nørgaard 100, Grethe Falk Rojahn 150, 
Elisabeth Juul-Petersen 500, 
Hans Christian Bjerre 100, Maren Jensen 100, 
Ingrid & og Curt Rønne 400, Christian Nissen 100, 
Else M. Pedersen 300, Vibeke Søllner 500, 
Gerda Hedeby 3000, Anonym 100, 
Niels E. Flensted-Jensen 100, Børge Bjerregaard 200, 
Edel Næsby 400, Lene Bargsteen 1500, 
Elin Lau Eriksen 100, Else Margrethe H. Rasmussen 200, 
Marta Hansen 1000, Eva Ullersted 100, 
Kjeld Nielsen 100, Peter Pedersen 200, 
Bykirken Vejle 770, Jette Bøgh Larsen 200, 
Jørgen V. Petersen 3000, Elisabeth Stein 2000, 
Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch Nielsen 100

Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250,  Charlotte G. Knudsen 300 
J.A., Bent Balle 100, Gudrun Larsen 250 O.Sh. og 250 
L.S., Anonym 1000, Mrk. KIG 500 O.Sh. , 
Jens Toft-Sørensen 200, Mads Koch Federspiel 100 
L.S., Joan Sørensen 400 
O.Sh., Anni Bach Frank 200, Anonym 2000 
L.S., Rita Madsen 20.000, Christian Nissen 300 L.S.

Kvittering for gaver og kontingenter til 
Dansk-Jødisk Venskab
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Greta Axelsen har valgt at stoppe som redaktør på bladet 
Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab. Ny redaktør bliver Dan Her-
ron, DJV’s repræsentant i Israel.

På vegne af Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse vil jeg gerne 
rette en hjertelig tak til Greta for det store, kompetente og 
engagerede arbejde, hun har lagt i redigering og layout af 
bladet Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab. Greta har igennem 
en årrække været ansvarlig redaktør, og jeg vil personligt 
gerne sige stor tak for det gode og inspirerende samarbej-
de, vi har haft i redaktionen igennem alle årene. Og selv om 
Greta stopper som redaktør, så ved vi, at engagementet for 
Israel og det jødiske folk ikke ophører.

- Kære Greta, vi ønsker dig Guds rige velsignelse!

Eva Ravn Møenbak, 
formand for Dansk-Jødisk Venskab

Kære venner af Israel og Dansk-Jødisk Venskab

Mange tak for alle de mange gaver, der her i vinter er givet 
til arbejdet i Dansk-Jødisk Venskab. Det er midler, som vi 
kan sende direkte til vore venner i Israel, til velsignelse for 
landet og Guds folk.

Vi ser i disse år, hvordan Israel evner at hjælpe andre lande 
ved naturkatastrofer og andre store ulykker. Det gør det så 
meget mere værdifuldt, at vi kan støtte landet gennem ar-
bejdet i Dansk-Jødisk Venskab.

En særlig tak også for alle, der har betalt kontingent for 
2019, det er en stor hjælp til at vi kan opnå mindst 300 med-
lemmer og fortsat tilbyde skattefradrag. På forhånd tak til 
alle som i de kommende måneder vil betale mindst 100 kr. 
til kontingent for 2019.

Igen en stor tak for jeres store trofasthed ved måned efter 
måned at støtte arbejdet til gavn for Israel og det jødiske 
folk.

De bedste hilsener
Filip Graversen, 
kasserer for Dansk-Jødisk Venskab

Redaktørskifte 

Hilsen fra kassereren

Greta Axelsen ses her til venstre med Marvel Gulbrandt i midten 
og Ida Nudel i forgrunden



Afsender: Dansk-Jødisk Venskab, Helsingevej 11, 2830 Virum

SKAL DET 
VÆRE ISRAEL 
TIL SOMMER?

Oplev Guds eget land i fællesskab med andre 
unge kristne

FÅ BIBELSK JORD UNDER NEGLENE NÅR DU BESØGER 

DE HISTORISKE STEDER FOR DE BIBELSkE 

FORTÆLLINGER! 

Se mere på www.djvenskab.dk/israelstur

18.-24. aug. 2019
Tilmeldingsfrist 1. maj 2019
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