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Israel – et profetisk tegn

Vi bringer her 3. og sidste del af Eva Ravn Møenbaks undervisning ved Dansk-Jødisk Venskabs Israelstævne 2. november 2018.
Der er andre tegn, begivenheder, som vi kan forstå betydningen af ved at se dem i lyset af det profetiske ord i Bibelen.
Byen Jerusalem indtager her en central plads
Eva Ravn Møenbak

Jerusalems genopbyggelse: ”Der skal komme dage ,
siger Herren, da Herrens by skal genopbygges”
(Jer. 31,38)
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Jerusalem er genopbygget, og det er ifølge Apostlenes Gerninger 1,6 den by Jesus vender tilbage til, når han kommer for endegyldigt at oprette sit fredsrige.
Der er rigtig mange kristne ud over jorden, som har tillid til Guds løfter til Israel, og
som også ser sig selv i lyset af det profetiske ord, sådan som det fx lyder hos Es.62,6.

Den kristne menigheds engagement i
profetiernes opfyldelse
• Jerusalem, på dine mure
stiller jeg vægtere, aldrig
skal de tie, hverken dag
eller nat. I, der påkalder
Herren, und jer ikke ro og
und ikke ham ro, før han
genrejser Jerusalem, og før
han gør den til lovprisning
på jorden. (Es. 62,6)
Og på jødisk side er man også opmærksom på, at der er kristne, som forstår hvad
der sker med det jødiske folk og Israel i lyset af det profetiske ord. Vi ser her et
billede fra 2015 af Danielle Mor fra Jewish Agency, som også er vores gæstetaler
i år (2018). Danielle læste for os ordet fra Es. 49,22, der jo taler om ikke-jødernes
engagement i det jødiske folks tilbagevenden til Israel.

• Dette siger Gud Herren:
Nu løfter jeg min hånd
for folkeslagene; de skal
bringe dine sønner i
favnen og bære dine
døtre på skulderen
(Es. 49,22)
Danielle Mor, Kbh. 2015

Men det vil ikke sige, at vi er ufølsomme over for eller uvidende om den konflikt, der er i Mellemøsten mellem Israel
og palæstinensere. Det er en meget kompliceret og meget
smertelig konflikt, men den løses ikke ved at boykotte Israel, som BDS-bevægelsen arbejder for; den løses heller ikke
ved at fornægte de profetiske løfter til Israel, som erstatningsteologien står for. Der findes kun én reel, holdbar løsning, og den vil være i overensstemmelse med Guds løfter.
Vi har nu set en hel perlerække af eksempler på, hvordan
nutidens begivenheder med Israel rent fysisk er en begyndende opfyldelse af de bibelske løfter til Israel, og vi har set,
at netop dette historieforløb vidner om og viser, at Gud ikke
har overladt verden til sig selv, men at han vil genoprette
og forny alting. Derfor er der en fremtid for vores jord, og
vi har set, at netop denne tillid og dette levende håb er der
brug for i vores tid (jf. Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab nr. 1).
Vi skal nu se på endnu et profetisk tegn, som nok er det
mest bevægende, for det har at gøre med det jødiske folks
vidnesbyrd om at fastholde troen på deres fædres Gud, på
Israels Gud, på trods af forfølgelser og lidelser.
Som optakt til det, vil jeg gerne lige referere til, hvad Paulus siger om Israels opgave og kaldelse. Rom. 3,1. ”Hvilket
fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget
på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord
betroet”. Det vil ikke bare sige, at de skal passe på det og
overlevere det fra generation til generation, hvad de har
gjort. Men det jødiske folk har også fået Guds ord betroet
på den måde, at de skal være vidner om dette ords sandhed,
for dette ord skal opfyldes på dem. Vi kan her pege på Esajas
43,10: ”I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg
har udvalgt”. På grund af denne kaldelse er Israel et profetisk tegn. Israel er på en speciel måde vidner om Guds troværdighed som historiens Herre. Der har flere gange i historien været rette angreb mod selve Israels og det jødiske
folks eksistens. Igennem årtier har Israel været udsat for en
form for terror, der har som mål at få det israelske samfund
til at gå i opløsning i angst og fortvivlelse. Denne vilje til udslettelse mødte det jødiske folk i ekstrem grad i Holocaust
under 2. Verdenskrig. Folket skulle udslettes, det var målet
for nazisternes bundløse ondskab. Men folket blev ikke udslettet, af asken opstod staten Israel, for Guds ord er stærkere end alle kræfter, der vil nedbryde. Gud har knyttet sig
selv og sit ord om frelse og oprettelse af sit rige på denne
jord på en hel speciel måde til Israel. Israel er Guds vidner.
De vidner om, hvem Gud er. Derfor er de også i en udsat situation, fordi der er kræfter, der modarbejder dem.
Hvordan reagerer Israel i dag på denne situation? Hvordan
reagerer det jødiske folk på den antisemitisme og forfølgelse, som de i årtusinder har været udsat for, og som de stadig
møder? Er de blevet så mismodige og desillusionerede, så
de opgiver ævred og siger: ”Drop projektet, Gud, vi står af,
vi vil ikke være dine vidner mere. Vi vil ikke opdrage vores
børn mere til at være jøder, vi lader os assimilere og forsvinder ud i folkehavet”. - Har det været den generelle holdning,
efter at 6 millioner jøder blev massakreret, blot fordi de var

jøder? Har de overlevende mistet troen på Israels Gud? Har
de mistet tilliden til ham i bitterhed, fortvivlelse og vrede?
Det er der nogle, der har. Men langt den største del af det
jødiske folk har fastholdt deres identitet som jøder. De er
ikke ophørt med at være jøder, de ser sig selv som jøder og
har ikke forkastet deres historie og identitet. – Og det er et
mirakel!
Den jødiske filosof og rabbiner Emil Fackenheim, som selv
er en Holocaust-overlevende, skriver i 1968 i et af sine værker om tro på Gud som historiens Herre efter Holocaust:

Tro på Israels Gud efter Holocaust
• We ask: whence has come our strength to endure even
these 25 years?
• It is a commanding Voice without which we, like the
Psalmist
(Psalm 119,92),
would
have perished in our
Tro
på Israels
Gud efter
Holocaust
affliction.
(oversættelse)

•Emil
Vi spørger:
Hvor har vi fået styrken fra til at fortsætte
Fackenheim.
medFaith
at leve
disse
25 år?1968
Jewish
and the
Holocaust.
• Det skyldes en befalende Røst uden hvilken vi, som
salmisten (Salme 119,92), ville være gået til grunde i
vores fortvivlelse.
Emil Fackenheim. Jewish Faith and the Holocaust. 1968

Fackenheim citerer fra Salme 119,92, hvor han gør salmistens ord til det jødiske folks ord efter Holocaust. Det er
ifølge Emil Fackenheim, den nok mest betydningsfulde jødiske filosof efter Holocaust, Guds tale til folket, der holder
dem i live og bevarer dem, så de ikke bukker under for omverdenens pres og forfølgelse. Guds ord, som Fackenheim
kalder en befalende røst, er det mægtige skaberord, som
er selve livsgrundlaget, der skaber tro og håb i menneskers
hjerter.

Guds ord som livsgrundlag
•Havde din lov ikke været min opmuntring,
var jeg gået til grunde i min elendighed
(Salme 119,92)
•Lov = Torah, som betyder livslære
Denne befalende røst lyder igennem hele Bibelen og taler
til det jødiske folk efter Holocaust: ”I indtørrede ben, hør
Herrens ord! Dette siger Herren til disse ben: Jeg giver jer
livsånde, så I bliver levende” (Ezekiel, 37,4-6). Denne røst
har folket hørt, derfor lever det.
Dette valg af livet midt i og på trods af fortvivlelse og angst
er også et profetisk tegn, som Israel viser verden. Og dette
tegn gennemleves helt konkret i den jødiske verden, når de
tre mindedage højtideligholdes.

Tre mindedage
Tre mindedage

•Yom haShoa. Mindedag for Holocaustofre
•Yom haShoa. Mindedag for Holocaustofre
(d. 27. nisan, en uge efter Pesach).
(d. 27. nisan, en uge efter Pesach).
•Yom haZikaron. Mindedag for faldne i Israels
•Yom
Mindedag
faldne
Israels
krigehaZikaron.
og terrorofre
(en uge for
efter
Yom ihaShoa).
krige og terrorofre (en uge efter Yom haShoa).
•Yom haAtzmaut. Israels Uafhængighedsdag.
•Yom
haAtzmaut.
Uafhængighedsdag.
(Dagen
efter YomIsraels
haZikaron,
med start om
(Dagen
aftenen)efter Yom haZikaron, med start om
aftenen)
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Det er mindedage, som blev fastlagt i kalenderen i slutningen af 40’erne og begyndelsen af 50’erne efter mange
overvejelser og store diskussioner i Israel om, hvornår på
året de skulle ligge. Det store smertelige spørgsmål for Israel og det jødiske folk er, om Holocaust, om Yom haShoa,
kan forløses i Yom haAtzmaut, Uafhængighedsdagen. For
det er jo klart, at denne rækkefølge af de tre mindedage
følger det grundlæggende, bibelske mønster, som bevæger sig fra død til liv.

Bibelsk grundstruktur:
Mørke → Lys
Død → Liv
Ezekiel 37,11-14:
Død: ”De siger: Vore ben er indtørrede, vort håb er
slukket, det er ude med os”.
Liv: ”Mit folk jeg åbner jeres grave og fører jer op af
dem og bringer jer til Israels land. Jeg giver jer min
ånd, så I bliver levende”.

Man fester og spiser og nyder livet i hinandens selskab.
Det er et sandt sundhedstegn, når man tænker på, hvor
mange traumatiske oplevelser, dette folk har både i fortid og nutid. På Uafhængighedsdagen er det blevet en
tradition, at man tager ud i parker, skove og på strandene
og holder en kæmpe picnic sammen. Der er mennesker,
borde, stole og gril så langt øjet rækker. Dette er helt
konkret tegnet på et folk, der vil overlevelse, og mere end
det, et folk, som Gud har skænket livet på ny i det land,
han har givet dem. Den israelske historiker Hizky Shoham udtrykker det lidt humoristisk ved at pege på det
grundlæggende mønster i flere jødiske helligdage:

Grundstruktur i jødiske højtider/fester:
Purim, Pesach, Chanuka, Yom haAtzmaut:

•”They tried to kill us, we survived now let’s eat!” (De prøvede at dræbe
os, vi overlevede - kom lad os spise!)

Yom haAtzmaut: ”To fulfill the precept of
the
picnic” (Hizky Shoham. Israel celebrates. 2017)
Yom haAtzmaut: ”To fulfill the precept of
Hvordan ser sådant et nyt liv ud, sådan rent fysisk? Israelerne er ikke selv i tvivl, det er sociologer heller ikke, det
viser sig sådan her:

the picnic” (Hizky Shoham. Israel celebrates. 2017)

(Hizky Shoham, historiker v. Bar Ilan universitet, Israel:
Israel celebrates. Jewish Holidays and civil culture in
Israel. 2017)

Jeg vil gerne slutte af med et citat fra den amerikanske
rabbiner Irving Greenberg, hvor han formår at sammentænke Holocaust og staten Israels oprettelse.

Forbindelsen: Holocaust –
staten Israel
•

Yom haAtzmaut is the fundamental response to Yom
haShoa. Yom haShoa occurs one week away from
Yom haAtzmaut and nothing could more profoundly
capture the fundamental relationship of Holocaust
and Israel than that positioning. The State of Israel
is not a reward or a product or an exchange for the
Holocaust; it is a response. The Jewish people responded to the total assault of death by an incredible
outpouring of life.

•

Uafhængighedsdagen er det fundamentale svar og
reaktion på Holocaust-mindedagen. Holocaust-mindedagen ligger placeret en uge før Uafhængighedsdagen, og intet kunne tydeligere udtrykke den
grundlæggende forbindelse mellem Holocaust og Israel end netop denne placering i kalenderen. Staten
Israel er ikke en belønning for eller et resultat af eller
en erstatning for Holocaust. Staten Israel er et svar.
Det jødiske folk svarede på det totale dødsangreb
med en utrolig udgydelse af liv.

”To fulfill the precept of

hoham. Israel celebrates. 2017)

(Rabbi Irving Greenberg. The Jewish Way. 1988. p.339

DJV - side 4

Udsigt til Middelhavet fra Tel Avivs havnefront

Unge horisonter i Israel –
Med Lone Soldier til Uafhængighedsdag i Tel Aviv
Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem
Middelhavets bølger glimter, og skumsprøjt slår op imod
rækværket på molen. Lone Soldier afdelingen i Tel Aviv har
lejet et festlokale med havudsigt og den nedgående sol. En
fantastisk dag og et fantastisk sted at fejre Israels uafhængighedsdag.

i Israel et stykke tid, og som har gjort tjeneste i hæren,
vil helt sikkert have en blandet pose bolsjer af minder at
vælge imellem. De bedste Israelsoplevelser vil for mange
være fællesskabet og de begivenheder, som Lone Soldier
Centret arrangerer.

Drømme og forventninger
Unge personer kommer til Israel med drømme og forventninger. En ung jøde fra diasporaen, der har været

Overraskende loyalitet
Michael Oren, tidligere israelsk ambassadør til USA, politiker og kendt historiker, er også mødt op til festen. Som
DJV-repræsentant har jeg set ham ofte ved disse arrangementer og er imponeret over, at han tager sig tid til at pleje
sin kontakt til Lone Soldiers. Måske er det fordi han ikke
havde den samme opbakning selv, da han aflagde tjeneste,
måske er det fordi han, ligesom jeg, kan se, at en vigtig del
af Israels næste generationer mødes her.

Unge Lone Soldiers nyder fællesskab og grillmad ved uafhængighedsfest

Dybe refleksioner fra et ungt sind
En gut, der hurtigt imponerer, er Ari. Han er midt i 20erne,
læser på det tværfaglige institut IDC i Herzliya og har interessante tanker at dele ud af. I løbet af sin militærtjeneste
var han i en eliteenhed, som var en del af landets sydlige forsvarssektor. Nu reflekterer han over, hvordan man har søgt
at løse konflikten med Hamas i Gaza. Han kommer med et
overraskende forslag, som er helt nyt for mig. Ari taler indDJV - side 5

sigtsfuldt om dilemmaet i Gaza og fremlægger elektroniske
penge (kryptovaluta), som en mulig løsning på problemet
med at omgå Hamas’ jernnæve, og således aflønne den enkelte palæstinenser direkte. En anden observation, han har
gjort sig, er at EU opererer med to hold, når det kommer til
Israel – et for palæstinenserne og et for Israel, og at det lader til, at disse hold ikke rigtig taler sammen, hvilket måske
er forklaringen på EU’s vingeskudte initiativer i denne sammenhæng.
Den næste generations løsninger
Når jeg taler med Ari, som på en analytisk og positiv måde bakser med de strategiske problemstillinger, så håber jeg på at se
ham i en vigtig rolle i det fremtidige Israel. Tostatsløsninger,
kvartetter og kommissioner, og nu Trumps Mellemøstplan.
Måske er det noget helt nyt, der skal til. Og måske er det Ari,
fra Omaha i Nebraska, der har det, der skal til for at lede Israel
videre.
Hilsen til DJV’s givere
Da jeg spørger, hvad han gerne vil sige til Dansk-Jødisk
Venskabs læsere, så tænker han en stund og beder mig om
at sige tak, tak fordi DJV’s støtte gør det muligt for unge
jøder fra udlandet at blive mødt og møde hinanden. Dagens
fest er nemlig en vigtig social mekanisme for Lone Soldiers i
at knytte bånd til Israel og til hinanden.

Pigen fra Toulouse
Den næste person, jeg får lov til at lære lidt at kende, er
franske Sophia. Hun er sin families yngste, og samtidig den

Tel Avivs Middelhavskyst set fra Lone Soldier festen
eneste, der har gjort Aliyah (immigrere til Israel). Hun tilegner sin zionistiske opdragelse og atmosfæren på sin jødiske
skole i Toulouse, som de rammer der gør, at Israel altid har
været i hendes hjerte. Og at hun er forelsket i landet og Tel
Aviv er helt tydeligt.
Nybrydninger
Sophia er kun 21, men hun har nogle overraskende nuancer
og dybder gemt i sig. Hun var befalingsmand for en beduinopklaringsenhed i det nordlige Israel, altså muslimske soldater i tjeneste for Israel, noget der var en øjenåbner for en

Solnedgang over Middelhavet fra Tel Avivs havnefront
DJV - side 6

Israelere fejrer Uafhængighedsdagen 2019 på Kikar Zion i Jerusalem
fransk jøde. Men også noget der sætter en skarp kontrast
til den aggressive form for islamisk kultur og politisering,
der ses i så mange andre sammenhænge, især i hjemlandet
Frankrig.

men desværre står tallene 23.741 og 3.146, der hhv. repræsenterer faldne soldater og terrorofre, nok ikke stille
før næste års mindedag.

Fundament for fremtiden
Sophia er et energibundt, og jeg kan ikke forestille mig, at
noget kan stoppe hende, hun studerer nu til biomedicinsk
ingeniør på Tel Aviv Universitet. Men Sophia fortæller også
om, hvor svært det var for hende at lære sproget, og hvor
meget hjælp hun fik fra Lone Soldier, da hun som 18-årig
begyndte sin nye eksistens i Israel. Hun er her ikke bare
for de festlige rammers skyld. Hun er her, fordi hun hører
hjemme her.
Sorg og glæde
I dag er en festdag, men i Israel er sorg og glæde aldrig
langt fra hinanden. Før vi kunne nyde Middelhavet og
uafhængighedsfesten, så mindedes vi Israels faldne og
landets terrorofre. DJV var også med her, i Latrun ved
Jewish Agencys bevægende mindestund, der sætter dagens fest i relief. I juni 2001 blev 21 unge dræbt, lidt længere nede ad kystlinjen, ved Delfinariet, da en selvmordsbomber fra Hamas detonerede sit sprængstof. Når dette
blad udkommer, er det nu juni igen, men Israel er et andet
sted. Landet fejrer om nogle dage Shavuot – Pinse – (9.
juni) og Jerusalemdag (1. og 2. juni). Israel er nået langt,

Israels faldne – navne på mindemuren ved Latrun
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Hjælp til Jerusalems fattige – gensyn med AKI
Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem
Jeg forestiller mig, at Herren har sin egen version af ”Google Maps” over jorden, men hvis man navigerer efter
denne version, så vil man opdage nogle helt særlige steder, som den jordiske variant ikke nødvendigvis sætter i
fokus. En sådan destination ville være AKI’s trange kælderkontor i Ma’alot Dafna i Jerusalem. Jeg er på besøg hos
Yoram Bachurian, leder af AKI (Kærlighed til hele Israel),
en af Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartnere i Israel.
Det er en overraskende kontakt, at Danmark er repræsenteret her, og det overrasker også mange modtagere.
Derfor har det også desto større effekt, når folk opdager,
at de har venner, der er optaget af deres lille livshjørne og
livssituation. Det er ikke alle, der kender denne del af landkortet i Jerusalems ortodokse kvarterer.
Yoram fortæller mig både om gamle og nye vinkler på arbejdet. Jeg bliver opdateret på maduddelingen og indsamlingen til fattige, som kommer både fra Jerusalems egne
borgere og fra internationale støtter som os i DJV. Han
takker for en ekstra særgave, som han uventet modtog fra
en DJV-donor til Påske, som er årets højdepunkt for AKI.
En ny stor, håndgribelig donation er hundredvis stablede
plastikstole, som kan benyttes til familiefester. Det er en

af mine yndlingselementer ved AKI. Vel er det fattighjælp
og som sådan direkte håndsrækninger, men AKI er også på
sin egen måde aktiv i deleøkonomien. Folk kan deles om
ressourcer, som således bruges mere effektivt og til velsignelser for de mange.
I kan se en personlig hilsen fra Yoram til DJV’s medlemmer
her på vores hjemmeside:
https://djvenskab.dk/2019/04/12/kaerlighed-til-hele-israel/
(husk at slå danske undertekster til på feltet cc)
Et andet element i AKI’s arbejde er, at de også samarbejder med andre jødiske institutioner, som modtager
støtte i form af mad, komfurer og lign. Det ser jeg fra de
takkebreve Yoram viser mig fra flere af sådanne institutioner. Også mange personlige med tak og ønsket om
velsignelse for Yoram og AKI viser, at hjælpen når ud til
mange. AKI er ramme for mange israelske volontører,
flest religiøse men også sekulære, som ser, at organisationen ”virkelig hjælper og hjælper dem, der virkelig har
behov for hjælp,” som det blev sagt af en volontør igennem mange år. Det er ikke altid let for religiøse og sekulære at arbejde sammen, så det er endnu en kvalitet i
arbejdet, ligesom AKI’s danske forbindelse til Dansk-Jødisk Venskab.

Yoram, AKI’s leder, i gang med at læse takkebreve fra modtagere af hjælp fra AKI.
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Illustrativt foto af Orr Shalom fosterbarn Avinoam

Shalom fra Avinoam – et barn i Israel
Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem
”Avinoam!!! Dan er her!” Et af børnene i Orr Shaloms familiehjem i Mevaseret Zion råber til drengen, der er på etagen
nedenunder. Jeg fortsætter ned ad trapperne. Er det her en
af dagene, hvor Avinoam prøver at overraske mig, eller er
han opslugt af et computerspil eller leg med de andre drenge nedenunder? Han er opslugt af noget, men det er noget
andet i dag. Inde på sit værelse er der blevet sat en hylde op,
hvor han er i gang med at rangere små figurer og dukker fra
Marvels actionhelteunivers. Hans helt klare favorit er Spiderman, en lidt utilpasset men meget adræt teenager. Avinoam er også af den adrætte slags og elsker fysisk aktivitet.

Vi har mødtes ugentligt igennem de sidste 3 år, og vi betragter
hinanden som gode venner nu. Jeg ved ikke, hvordan tingene
kommer til at udvikle sig, når Avinoam bliver teenager. Men
nu snakker vi skiftevis om hans skoleaktiviteter, hans veninde, hvad han laver i sin spejdergruppe, og hvad vi skal lave i
dag. Han er en alsidig dreng, så det er meget forskellige ting, vi
foretager os. Men en fast aktivitet er slåskamp for sjov.
Forpustede, hiver vi vores boksehandsker af og sætter os
til skrivebordet. Avinoam og jeg vil gerne sende en hilsen til
Dansk-Jødisk Vendskabs læsere. Drengen er venstrehåndet,
så det er lettest for ham at skrive på hebraisk. Engelsk stavemåde er heller ikke det letteste, selvom han taler flydende
engelsk, som barn af jødiske immigranter fra USA. Opgaven
er ikke for svær for ham, men det er en kende svært for ham
at koncentrere sig helt, og han fyrer vittigheder og skøre ideer af i en rask strøm, men vi kommer igennem.
Her følger en kort hilsen fra Avinoam:
Kære danske venner
Shalom fra Jerusalem.
Jeg vil gerne takke jer for al den støtte, I sender til Orr Shalom.
Jeg kan godt lide at gå i biografen og se film med actionhelte
som Marvels Avengers. Jeg kan også godt lide at bokse med
Dan, især at give ham en på sinkadusen! En ting jeg ser meget
frem til, er min Bar Mitzva i oktober (jødisk konfirmation).
Jeg håber det går jer godt i Danmark.
Lehitraot fra Avinoam (på gensyn)

Avinoam i gang med at skrive hilsen til Dansk-Jødisk Venskab

Avinoam skriver sin kladde ind, så den er lettere at læse, og
vi tager derefter hen for at smage på sushi, en luksusspise
han kun får en gang imellem og kun med mig. Avinoam er et
af de børn DJV kommer helt tæt på, men der er rigtig mange,
som er helt særligt velsignet ved gaverne fra DJV. Og det er
et privilegie at være vidne til velsignelsen her i Israel. Tak!!
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Frisk status på DJV’s danske aktiviteter
Af Karoline Dolva, Dansk-Jødisk Venskabs ungdomsmedarbejder
Dette forår har indtil videre budt på gode anledninger til
at fortælle om DJV-arbejdet og volontørmulighederne
til unge i Danmark. Som ungdomsmedarbejder hos DJV
i København, har jeg forsøgt at komme rundt og besøge
ungdomsgrupper i kirker og KFS-grupper på gymnasier,
og derudover har Linda Møller og jeg haft vores lidt større
udflugt til Skanderborg, hvor vi i påsken havde en DJVstand med volontørreklame- og informationer på den store, årlige KFS-påskelejr. Det var en fed og vellykket dag,
hvor flere hundrede unge gymnasieelever og studerende
var forbi – både til en snak om volontørlivet i Israel, DJV,
og hvor de fik stof til videre læsning gennem vores volontørflyers og blade. De fleste virkede overordnet interesserede og positive, og det kunne jo være fantastisk, hvis
dagen var så udbytterig, at der kunne komme nogle fremtidige volontører ud af det.
Foruden at have besøgt forskellige kristne ungdomsmiljøer, skal Dan og jeg snart i gang med at planlægge vores
ungdomstur til Israel, som vil ligge i slutningen af august.
Det er simpelthen så fedt, at vi både har fået muligheden
for at arrangere en sådan, men også at vi har deltagere
nok til at tage afsted. Den glæder jeg mig meget til, og allermest glæder jeg mig til at komme ’hjem’ til Israel igen
– selvom det blot er for en lille uge.

Med Israel i Hjertet

Af Linda Møller, Dansk-Jødisk Venskabs rejsesekretær
Skærtorsdag aften var jeg inviteret til Birkebjergkirken
i Næstved for at holde et messiansk påskemåltid. Ca. 30
personer var mødt op og gennem afbrænding af gærbrød,
skriftlæsning fra både Gammel og Ny Testamente, kendte
og mindre kendte lovsange, symbolske retter, vin, matzot
og helstegt lam samt nadver blev påskeberetningerne
gjort levende. En dejlig aften, hvor vi blev mætte både i
ånd og legeme.
En onsdag i maj gik turen til Dansk Israelsk Selskab i
Odense, hvor foreningens ca. 20 medlemmer mødes til
forskellige aktiviteter forår og efterår.
Jeg var blevet bedt om at holde foredrag om ”DJVs hjælpearbejde i Israel”.
Først en kort fortælling om DJVs historie og vision og dernæst en lille time med fokus især på vores sociale/diakonale engagement gennem vore samarbejdspartnere: Orr
Shalom, Ahavat Kol Israel, Jewish Agency og Lone Soldier.
Dejligt at kunne dele sin hjertesag med interesserede lyttere.
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Karoline Dolva til KFS stævne for at fortælle om
volontørmuligheder med DJV

Tværkirkelige bedemøder
for Israel i 2019
”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122:6)
Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30 er der bedemøde
for Israel
Tirsdag d. 18/06
(intet møde i juli)
Tirsdag d. 20/8,
Tirsdag d. 17/9
Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle
interesserede. Kom og bliv opdateret på situationen i
Israel.
Apostolsk Kirke,
Filipavej 3,
1928 Frederiksberg
Velkommen!

Tak til DJV’s givere
Dansk-Jødisk Venskab vil igen rette en
STOR TAK til alle giverne for de gaver,
som er indkommet siden sidste blad
udkom.
Vi glæder os over at kunne videreformidle disse gaver til vore venner i Israel.

Israel står overfor en ny regering som
skal dannes efter valget, og en fredsplan offentliggøres formentlig i juni.
Dette og andet kan skabe forandringer
og nye situationer for landet. Men behovene for støtte til vore samarbejds-

partnere er de samme, og modtages
med stor glæde.
Igen mange tak for alle jeres trofaste
bidrag, som gør hjælpearbejdet muligt.
Venlig hilsen
Filip Graversen, kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab
Marts 2019:
Gurli Pedersen 100, Knud Møller-Christensen 150, Elding 600,
Jørgen Anker Hansen 100, Ove Pedersen 300,
Mona Kristensen 500, Kirsten Jønsson 100,
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135,
Mrk. HBH 300, Margit Irene Olsen 250, Birta Hansen 200,
Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 150, Ole Hansen 150,
Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100,
Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Eva & Ove Stage 100,
Anne Kirstine Günther 200, Ditte Merete M. Markussen 500,
Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Kirsten Genach 100,
G. & H. Marsbøll 300, Kirsten Nielsen 500, Bente Hammer 1100,
Anonym 100, Kate R. Jørgensen 1100,
Aase & Børge Jensen 200, Gisela Kühn 400,
Henning & Ellen Tetzlaff 1829, Anonym 4000,
Leif Erik H. Niclasen 400, Johan Due 500, Brigitte Torp 300,
Hanne Jensen 250, Christian Martins 300, Elisabeth Stein 2000,
Jørgen V. Pedersen 3000, Levi Andreas Hansen 200,
Anita Nørgaard 100, Birgit Krogh 300,
Poul Grønbech & Bente L. Jensen 500,
Johnnie & Marta Gregersen 200, Niels E. Flensted-Jensen
100, Hanne Petersen 300, Helga & William Marcher 300, Dan
Herron 950, Bo Nielsen 2000, Anna Wendelboe 3000,
Henning Evald Lütje 300, Lillian & Frede Jensen 1800,
Else Marie Vig 5000, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch
Nielsen 100

April 2019:
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Mrk. BVJ 10.000, Poul Lykke
Nielsen 100, Bent Balle 300, Anne Maria Zachariassen 100,
Kirsten Jønsson 100, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim
Thinggaard 135, Ole Hansen 300, Mrk. HBH 300, Birta Hansen
200, Anonym 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Thomas &
Renate Thomsen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Henny &
Bent Larsen 250, Tage Barrit Nielsen 150, Eva Nielsen Vosegaard
500, Jørgen Anker Hansen 100, Henning Evald Lütje 100, Hanne
Petersen 300, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Johan Due
500, Verner Kofoed Pihl 1100, Anonym 500, Thommy & Kirsten
Vestesen 200, Eva & Ove Stage 100, Ove Pedersen 500, Solveig
Sværke 200, Lene Bargsteen 100, Eskil Holm 100, Lene Dige
100, Christian Lykke Schmidt 100, Grethe Sonja Sørensen 300,
Kirsten Nielsen 500, Alice Hamann 100, Bertel Styrbech 200,
Kjeld Gudmandsen 100, Ninna Helwig Melchior 200, Elisabeth
Stein 2000, Jørgen V. Petersen 3000, Ruben Dalby Sørensen
150, E.S. Nielsen 200, Knud Møller-Christensen 150, Betty Frank
300, Levi Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Vibeke Luca
Rasmussen 100, Hava & Bjørn Andersen 100, Anna M. Becke
600, Ole Jensen 200, Niels E. Flensted-Jensen 100, Anne Kirstine
Günther 200, Victor Jørgensen 500, Dan V. Herron 950, Anne
P. Manning 100, Lynge Jensen 2200, Birgitte Suhr 100, Jørgen
Hansen 2000, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch Nielsen
100

Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250, Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S.,
Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1000, Charlotte G. Knudsen
300 J.A., Jens Toft-Sørensen 200, Anonym 1500 O.Sh., Mads
Koch Federspiel 100 L.S., Kirsten Genach 800 AKI, Anonym
2000 L.S., Brigitte Torp 2000, Esther Sørensen 1500 L.S., Anni B.
Frank 200, Johnnie & Marta Gregersen 3000 O.Sh., Inger & Niels
Andreassen 500

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Gudrun Larsen 200
O.Sh. og 200 L.S., Anne Maria Zachariassen 210 J.A.,
Mrk. KIG 500 O.Sh., Kirsten Genach 1000 AKI, Rita Madsen
1000, Jens Toft Sørensen 200, Karin Dianne Kampp 100, Anonym
1500 L.S.,, Anonym 7000 L.S., Mads Koch Federspiel 100 L.S.,
Lene Bargsteen 1500, Kjeld Gudmandsen 100
O.Sh., Mrk. MG 1000 L.S.
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Afsender: Dansk-Jødisk Venskab, Helsingevej 11, 2830 Virum

ISRAELSTUR 2020
DJV inviterer dig til at opleve klassiske bibelske
beliggenheder og nye seværdigheder. Om det
er gensyn med Israel eller dit første besøg, så
vil du passe ind i DJV’s forårstur.
Se vores turkoncept og program på
djvenskab.dk/israelstur
Vi rejser ud i landet den første del af tuen og
benytter derefter Jerusalem som vores base.
Turen er planlagt 1. – 8. marts 2020 med
tilmelding senest d. 1. oktober 2019
Turpris er DKK 4.500 (inkl. al forplejning,
overnatninger, billeje, entréer). Turdeltagerne
booker og betaler selv flybilletter, samt
obligatorisk rejseforsikring.
Turledere: Dan Herron og Linda Møller
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