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Formandens årsberetning 
for 2018
Til Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling d. 24. maj 2019 af-
lagde DJV’s formand Eva Ravn Møenbak følgende årsberetning 
for 2018.

Vi kan se tilbage på endnu et godt år, hvor vi i ord og hand-
ling som forening har kunnet støtte Israel og det jødiske folk. 
2018 var året, hvor vi fejrede 70-året for staten Israels oprettelse som moderne 
stat. Og sammen med tusindvis af kristne og jøder ud over jorden tolker vi denne 
begivenhed i lyset af det profetiske ord i Bibelen som noget, der er villet og virket 
af Gud – og dét er værd at fejre. Det gjorde vi så i to omgange, først om aftenen 
på selve Yom haatzmaut d. 18. april og derefter ved vores årlige Israel-stævne i 
november, hvor vi som gæstetaler havde inviteret koordinator Danielle Mor fra 
Jewish Agency. Temaet for stævnet var Israel – et profetisk tegn.

Det bibelske fundament
Vi ved, at vi har et bibelsk fundament i visheden om, at det er Guds vilje, at vi som 
kristne engagerer os i hjælpen til Israel. Jeg vil gerne her som indledning starte 
på et overordnet plan, et metaplan, og begynde med kort at pege på to personer 
i Det nye Testamente, som er til inspiration for os i arbejdet i Dansk-Jødisk Ven-
skab.

Bibelske forbilleder
Den første person, som jeg vil fremhæve, er Paulus og den gave, som han indsam-
lede blandt de kristne menigheder i Middelhavs området, og som han bringer 
med sig til de fattige i Jerusalem. Det var frivillige gaver, som han indsamlede 
fra de hedningekristne menigheder. Selv om Paulus blev advaret imod at tage til 
Jerusalem, og han vidste, at det havde en pris, så stoppede det ham ikke. Paulus 
brugte mange kræfter på at samle ind til de fattige i Jerusalem, det skulle nemlig 
være en fælles kærlighedsgave fra de hedningekristne til det jødiske folk. Paulus 
bragte med denne målrettede indsats de hårdt tiltrængte gaver til de fattige i 
Jerusalem. Vi kan bl.a. læse om dette projekt i Apostlenes Gerninger 24, 17, hvor 
Paulus siger, at ”Efter flere års forløb er jeg kommet for at give almisser til mit 
folk”. Og det folk, det her drejer sig om, er det jødiske folk.

Den anden person, som jeg gerne vil pege på, er den jødiske kvinde Tabitha i Jop-
pe (vore dages Jaffo i Israel). Om Tabitha står deri Ap. Ger. kapt. 9, 36: ” I Joppe 
var der en kvindelig discipel, der hed Tabitha. Hun gjorde mange gode gerninger 
og gav mange almisser”. Denne kvinde er det vi i dag vil kalde en messiansk jøde, 
hun bliver betegnet som discipel af Jesus, og hun var kendt for alle sine gode 
gerninger. Det er det hebraiske begreb mitzvot, der her ligger bag den nytesta-
mentlige tekst. Disse eksempler på diakoni, på barmhjertighedsgerninger, velgø-
renhed, er dybt integreret i jødisk tro og praksis, og derfor er det det også i den 
kristne tro, det er noget af den jødiske arv, vi som kristne har modtaget.

Den etiske vejviser
Kristendommens etik, med grundlag i den jødiske etik, viser os vejen. Næste-
kærlighed er et centralt jødisk begreb. Barmhjertighedsgerninger, mitzvot, er et 
centralt jødisk begreb.  Og menneskesynet er, at de fattige skal hjælpes for deres 
egen skyld. Ethvert menneske er skabt i Guds billede og har derfor uendelig vær-
di i sig selv – det ved vi fra jøden Jesus.

Så når vi i Dansk-Jødisk Venskab rækker ud til de mest udsatte befolkningsgrup-
per i Israel, så arbejder vi i forlængelse af en lang tradition, og vi står på fast, 
bibelsk grund.
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Dansk-Jødisk Venskabs (DJV) sociale arbejde og omsorgs-
tjeneste, DJV’s diakoni, spænder over flere felter. Vi ynder 
at sige, at det er en helt central del af DJV’s DNA.

Jeg vil gerne pege på nogle områder, som har været i fokus i 
vores arbejde i Israel i 2018. DJV har fire samarbejdspartne-
re i Israel: Orr Shalom, AKI, Jewish Agency og Lone Soldier. 

DJV yder en regelmæssig økonomisk støtte til Orr Shalom, 
som har ansvaret for over 1.300 af de svageste og mest ud-
satte børn i Israel, der kommer fra en familiemæssig bag-
grund, der er præget af vanrøgt, vold og misbrug af forskellig 
art. Orr Shalom har familiegruppehjem, der tager sig af disse 
børn og giver dem den omsorg og pleje, som de i den grad 
har brug for. DJV’s støtte til disse terapeutiske familiegrup-
pehjem muliggør bl.a., at unge piger, volontører fra National-
tjenesten, kan hjælpe disse familier.  Nationaltjenesten er et 
alternativ til militærtjenesten i IDF (Israels forsvarsstyrker). 
Disse unge kvinder på 18-20 år kommer fra religiøse fami-
lier og foretrækker tjeneste uden for militæret. Hver ung 
pige arbejder 40 timer om ugen, fra kl. 13-22 og er en helt 
nødvendig hjælp for plejefamilierne. De hjælper fx børnene 
med deres lektier, ledsager dem til deres fritidsaktiviteter 
og er i det hele taget sammen med børnene og kan give dem 
den opmærksomhed, de har bruge for. Der er jo typisk 10-11 
børn i hver familiegruppehjem, og to volontører i hvert hjem. 
Disse pigers hjælp og støtte er helt uundværlig og er et helt 
nødvendigt tilskud til plejeforældrenes og den professionel-
le stabs omsorg for disse traumatiserede børn. DJV dækker 
udgifterne for volontørpigerne fra Nationaltjenesten i fire 
familiegruppehjem og derudover også staben af volontører 
på Save Haven-lejren, hvor der er fire årlige ophold for børn i 
ferierne, hvor de ellers ikke har noget sted at tage hen.

Et andet område i Orr Shalom, hvor DJV er med til at gøre en 
forskel for udsatte unge, er et projekt, der startede op i 2013, 
nemlig dimittendprogrammet for Orr Shaloms unge over 18 
år. Orr Shalom har 10 dimittendlejligheder rundt omkring i 
Israel. Når de unge i Orr Shalom fylder 18 år, skal de flytte 
fra deres plejefamilier, med det kan være svært for dem at 
stå på egne ben, derfor er der dette program med nogle lej-
ligheder og nogle personer, der følger op på disse unge og 
hjælper dem med at få godt begyndt deres voksenliv. Vi har i 
DJV gjort det muligt at istandsætte og indrette en lejlighed, 
som ligger i Rishon Lezion, og som huser seks unge mænd i 
alderen 18-20 år. Der er en omfattende interviewproces, så 
man sikrer, at det er de rette, der får denne mulighed. 

Så Orr shaloms arbejder og DJV’s støtte hertil spænder 
bredt. De helt små nyder også godt af hjælpen fra DJV, 
nemlig DJV’s projekt Hjertestrik, som kvinder her i landet 
producerer, og som Linda sørger for kommer til Israel. Og 
produkterne er helt bedårende!

Lone Soldier Centret
En anden arbejdsgren, der specifikt retter sig mod Israels 
unge, er Lone Soldier Centret, der jo bedst kan sammenlignes 
med vores danske soldaterhjem. Arbejdet i Lone Soldier-regi 
retter sig mod soldater, der står uden familie eller netværk i Is-

rael. Der er pt 7000 lone soldiers fra 52 lande, som har valgt at 
aflægge deres militærtjeneste i Israels forsvarsstyrker. Lone 
Soldier-organisationen med den faste stab og flere hundrede 
volontører yder en meget vigtig indsats for disse unge ved fx 
at arrangere sabbatsmåltider, netværksmøder, hjælp til at fin-
de bolig, arbejde, uddannelse, efter at de har afsluttet deres 
tjeneste. Målet er, at så mange som muligt af disse unge for-
bliver i Israel og bliver godt integreret i det israelske samfund. 
DJV yder et fast bidrag til alle disse aktiviteter.

Profetisk engagement med The Jewish Agency
Det næste hjælpearbejde, som DJV med sin støtte er invol-
veret i, er Jewish Agency, som jo er den israelske organisati-
on, der står for immigration til Israel, og som på den måde er 
direkte involveret i opfyldelsen af de bibelske profetier om, 
at Gud fører sit folk tilbage til landet. Og det er indtil videre 
blevet til 3,26 mio. nye immigranter fra over 90 lande. Det 
tidligere Sovjetunionen rangerer højest med 1.287.600. 
Vores Chanuka-indsamling fra 2017, der jo blev uddelt i be-
gyndelsen af 2018 gik til nye etiopiske immigranter. Denne 
ekstragave var øremærket som hjælp til specifikt at løfte de 
etiopiske jøders uddannelsesmæssige niveau. Både børn og 
forældre deltager i specialiserede computerkurser og som-
merlejre, hvor de modtager undervisning på flere niveauer. 
Størstedelen af immigranterne fra Etiopien kommer til lan-
det med begrænset uddannelse og forståelse for at leve i et 
moderne, højtudviklet samfund, som det israelske. Jewish 
Agency har 21 absorptionscentre i landet, som hjælper nye 
immigranter til socialt og kulturelt at blive en del af landet. 
For det er ikke nok at bringe folket tilbage til Israel, de skal 
også slå dybe rødder og knytte stærke bånd til landet.

I 2018 har vi jo ikke haft en fastboende repræsentant for DJV i 
Israel, så her var det godt, at DJV’s rejsesekretær Linda Møller 
kunne træde til og besøge vores samarbejdspartnere i løbet af 
året. Det blev blandt andet til et besøg hos AKI, og her kunne 
Linda melde tilbage, at lederen Rabbi Bucharian og hans hjæl-
per David var meget optimistiske, fordi de havde fået tilladel-
se til at bygge et hjælpecenter, merkaz chesed, barmhjertighe-
dens center. Der er ingen tvivl om, at der er behov for hjælp i 
de ortodokse kvarterer, hvor de børnerige familier ikke altid 
har det overskud, der skal til for at tage sig af alle børnene. AKI 
fortsætter sit hjælpearbejde med hjælp til de fattige jøder, der 
mangler penge til det mest nødvendige, fx i forbindelsen med 
Påsken, hvor DJV altid giver en ekstra gave.

DJV’s arbejde i Danmark
Nu vil jeg så gerne vende mig til DJV’s arbejde i Danmark. 
Og her blev året 2018 det år, hvor DJV for første gang an-
satte en lønnet medarbejder her i landet, nemlig Karoline 
Dolva, der varetager en opgave som ungdomsmedarbejder. 
Målet er at nå danske, kristne unge mennesker med Bibe-
lens ord om Israels betydning. Vi er os bevidste, at der er 
et stort behov for at nå de unge ikke mindst i frikirkesam-
menhænge og opmuntre dem til at engagere sig i den del af 
Gudsriges arbejde. Karoline har været anset siden midten 
af september måned og har besøgt en række ungdomsgrup-
per. Derudover havde vi den glæde, at Dan Herron meddel-
te os, at han ønskede at genoptage sit arbejde i DJV. Dan 
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har siden januar 2019 igen været DJV’s repræsentant i 
Jerusalem, og det er vi meget glade og taknemmelige for 
og tror, at det vil medvirke til en styrkelse af arbejdet.

En vigtig del af DJV’s arbejde her i landet er at bidrage til, at 
den kristne menighed må forstå sit kald og sin opgave i for-
holdet til Israel, og her er både bladet ’Nyt fra Dansk-Jødisk 
Venskab” og hjemmesiden vigtige redskaber. Greta Axelsen 
har været en fremragende redaktør af bladet siden 2011. 
Med udgangen af 2018 overtog Dan denne funktion. Jeg vil 
gerne rette en hjertelig tak til dig Greta for dit store og be-
tydningsfulde arbejde. Man kan bare være sikker på, at når 
du påtager dig noget, så bliver det gjort, og kvaliteten er i top. 
Selv om spaltepladsen i bladet primært og med rette bruges 
til information om DJV’s arbejdsgrene og projekter i Israel, 
så har vi dog også i årets løb haft andet stof. Edith Theis-Niel-
sen skrev en meget interessant artikel om Torarullernes eva-
kuering fra Københavns synagoge i 1943. 2018 var således 
75-året for denne redning, hvor Torarullerne blev bragt til 

Trinitatis Kirke, en fascinerende hjælpeaktion, som sammen 
med 75-året for de danske jøders redning i oktober 1943 
blev mindet i 2018. Derudover har der også været numre af 
bladet, hvor jeg har haft artikler med min undervisning om 
Israel som grundlag for en Israel-teologi.

Foruden bladet og hjemmesiden som redskaber til for-
midling, har vi haft forskellige Israel-møder, som vi har 
afholdt rundt om i landet. Linda Møller har haft møder og 
ligeledes jeg selv. Vi har i gennemsnit mindst ét Israel-mø-
de om måneden, idet vi har vores månedlige tværkirkelige 
bedemøder for Israel her i København, som afholdes den 
3. tirsdag i måneden. Bøn er helt afgørende for Israel og 
for arbejdet, og vi oplever et meget velsignet fællesskab 
ved disse møder.

Dybfølt tak
Til slut vil jeg gerne rette en stor TAK til alle, der har væ-
ret med til at gøre dette arbejde muligt.

Dansk-Jødisk Venskab 
Referat af generalforsamling den 24-05-2019 afholdt i Valby Medborgerhus

1.  Valg af dirigent og referent
Eva Ravn Møenbak bød velkommen og foreslog Børge Boe-
sen som ordstyrer. Efter valget fastslog han, at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt i april 2019 udgaven af Nyt 
fra Dansk Jødisk Venskab som foreskrevet i vedtægterne. 
Kirsten Graversen blev valgt som referent. 

2.  Årsberetning ved formanden. 
Eva Ravn Møenbak aflagde årsberetning for 2018.   
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3.  Årsregnskab ved kassereren 
Filip Graversen fremlagde og forklarede regnskabet for 
2018. Der blev stillet nogle spørgsmål og derefter blev 
regnskabet enstemmigt godkendt.

4.  Valg til bestyrelsen
Linda Møller, Eva Ravn Møenbak, Marvel Guldbrandsen og 
Greta Axelsen blev genvalgt til bestyrelsen.

5.  Evt.
Børge Boesen takkede for god ro og orden og modtog selv 
tak for ledelsen af  generalforsamlingen. 

Bestyrelsen

Bor du i Danmark men har Israel i hjertet? Så vil Dansk-Jø-
disk Venskab gerne i kontakt med dig. Vi er i gang med at 
øge indsatsen i vores danske arbejde og vil gerne engage-
re mennesker med vision og hjerte for Israel. 

Du kan være meget fleksibel med dine tider, og du er selv 
med til at sætte rammerne for dit engagement og din ind-

sats. Vi har brug for alt fra multimediearbejdere til et mel-
lemøstligt madhold.

Interesseret? Så besøg 
www.djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/israel-i-hjertet 
for at se, om der er noget, der passer dig og dine talenter 
og udfyld kontaktskema. 

• Webmaster – Vær med til at integrere og optimere 
DJV’s online platforme

• Ansvarlig for Sociale Medier – Sammentænk form, 
indhold og strategi for DJV’s online kommunikation

• Oplysnings- og nyhedsmedarbejder – Hold DJV’s 
danske publikum ajour med udviklingen i Israels 
åndelige, politiske og kulturelle liv

• Videoproduktion – Nå DJV’s danske publikum med 
det bedste fra Israel

• Grafisk Designer Layout til blad og andre 
trykmaterialer og sociale medier

• Event Arrangør i Danmark – vær med til at samle folk 
om Israel

• Madhold – bring mellemøstlig kulinarisk kolorit til DK

• Turleder i Israel – vær med til at forberede, lede og 
følge op på ture til det Hellige Land.

Israel i hjertet – frivillig i Danmark

Fokusområder i Israel:
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JAFI
1

  har et kodeord for Israels kristne venner: ”Angels of 
Zion” – ”Zions Engle”. Det er et meget sigende udtryk, der 
både anerkender de profetiske dimensioner i det jødiske 
folks hjemkomst til Israel i moderne tid og den rolle, som 
kristne ”engle” spiller i hele denne bevægelse.

Slægtsbiblen
Karolina-Isabelle Rayngold husker levende det øjeblik, 
hun fandt et revet stykke pergament i sit hjem, og hvordan 
denne opdagelse ledte hende til at lære om sin families tra-
giske fortid. Karolina spurgte sin mor om sit fund, hvortil 
moren svarede, ”Gå hen og spørg din bedstefar”. Bedste-
faren fortalte Karolina historien om, hvordan det meste af 
familien blev myrdet under Holocaust. Pergamentfligen, 
som Karolina havde fundet, var det eneste, der var tilbage 
fra deres Slægtsbiblen, som blev brændt af Nazisterne. 

Drevet af den voksende antisemitisme i Ukraine og sin 
længsel efter at genetablere kontakten til sit folk, drøm-

te Karolina om at flytte til Israel. Takket være JAFI’s 
Selah-program, et immigrationstiltag for unge voksne, var 
Karolina i stand til at realisere denne drøm.

Vejen hjem
Igennem JAFI fik Karolina en gratis flybillet til Israel og fri 
bolig og sprogundervisning igennem sin første tid i Israels 
Galilæa-region. For unge kvinder som Karolina, som flytter 
til Israel alene uden  slægtninge, er det særlig vigtigt, at de 
modtager al den støtte og omsorg som de kan få. Det er også 
derfor, at JAFI sørgede for en omsorgsfuld mentor for Karo-
lina, så hun følte sig støttet og kæret om i sit nye hjem i Israel. 

Igennem Dansk-Jødisk Venskabs samarbejde med JAFI, 
er du med til at bringe jøder vejen hjem til Israel fra hele 
verden. I 2018 vendte mere 30.000 jøder hjem, men der 
er stadig mange jødiske familier, der venter på deres 
chance. Tak for støtten til Dansk-Jødisk Venskabs immi-
grantarbejde.

Immigrantprofil 
- Et stykke pergament ændrede hendes liv

1  The Jewish Agency for Israel. Den israelske organisation som står for immigration til Israel

Længslen e�er Israel og presset fra 
antisemitisme i Ukraine var elementer 

i Karolina-Isabelles beslutning om at 
immigrere til Israel. 



Sirener og dumpe drøn fra Israels raketforsvar Iron 
Dome betyder at der er raketkamp i himlen foroven. Is-
raels pt. mest udsatte region er de kommuner og byer, 
der grænser op til Gaza, hvorfra der på daglig basis op-
sendes brændballoner og luftbårent sprængstof, samt 
hvorfra næsten regelmæssige raketbølger forstyrrer til-
værelsen, hver gang spændinger med Hamas og Islamisk 
Jihad blusser op. Orr Shalom er en national organisation, 
hvilket betyder at hundredvis af børn og omsorgsgivere 
jævnligt må søge i beskyttelsesrum eller i værste fald 
evakuere deres hjem. I den seneste omgang (i maj må-
ned) måtte fire Orr Shalom hjem midlertidigt evakueres 
og genhuses på Kibbutzer landet over.

Sommer for Orr Shaloms Børn
Kalenderen står på August og det er tid til Orr Shaloms 
Safe Haven sommerlejr, der samler op på de mest sårba-
re plejebørn, hvis familiesituation er så belastet at de ikke 

kan tilbringe tid med deres biologiske forældre. Sommer-
lejren skiller sig ud fra Orr Shaloms andre højtidslejre ved 
også at have et stærkt læringsfokus indenfor naturviden-
skab, teknologi og sprog. Lejren er et vigtigt redskab i at 
indsnævre skellet mellem Orr Shalom børns skolemæssi-
ge færdigheder i forhold til deres jævnaldrende.

Ellas gennembrud
Ella på 16 blev henvist til Orr Shalom i september 2017. 
Ella er nu en passioneret gymnast og frivillig i den lokale 
børnehave, aktiv i hjemkundskab og får meget fine ka-
rakterer i skolen. Men hun kommer fra en baggrund, hvor 
hun led af fysisk og verbalt misbrug udøvet af sin mors 
kæreste. Orr Shaloms augustlejr var et positivt gennem-
brud for Ella hvor hun blev udsat for teknologier som 3D 
print, noget hun aldrig havde set før og hun blev dybt 
inspireret og fordybet i de videnskabelige demonstrati-
oner og undervisning hun blev udsat for.

Orr Shalom i frontlinjen
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Orr Shalom Safe Haven Lejr

Ella med to veninder på Orr Shalom Lejr 
(Billeder af børn i Orr Shalom sløres for at beskytte børnenes privatliv og identitet)
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I Dansk-Jødisk Venskab ønsker vi, at vores læsere både er 
bekendte med de mennesker, vi rækker ud til med konkret 
hjælp men også de personer, vi samarbejder med. Her gi-
ver vi et dybere indblik i Orr Shaloms nye forkvinde, Anat 
Shashuas historie med og vision for organisationen.

Anats historie med Orr Shalom
Anat Ramaty Shashua blev udnævnt til ny bestyrelsesfor-
kvinde i 2018. Hun var dog ikke nybegynder i Orr Shalom 
regi. Anat begyndte sin professionelle karriere hos Orr 
Shalom for ti år siden, som leder for en gruppe af terapeu-
tiske familiehjem i Jerusalem-området. En af disse hjem 
kender DJV’s læsere fra Mangisto familien – otte søskende 
fra en etiopisk familie, som mistede begge deres forældre, 
og som var alene i verden. Tilsyneladende alene. Fordi Orr 
Shalom prioriterer at bevare søskende samlet, så søsattes 
en mission for at åbne et hjem specielt for denne familie. 
Anat hjalp med at opdrage denne familie med et utrætteligt 
professionelt team og omsluttende kærlighed og omsorg. 
Hun er stadig i tæt kontakt med Mangistobørnene, hvilket 
Almaz Mangistos tale i forrige blad (April 2019) bevidner. 
Almaz, som nu er TV-vært på et israelsk nyhedsprogram, og 
også de andre søskende, klarer sig godt. En er modedesig-
ner, mens en anden læser international politik i Kina!

Anat har på første hånd bevidnet, at hvis du giver et barn, 
som har mistet alt, nok kærlighed, faste grænser, ubetin-
get omsorg, terapeutisk behandling og en god uddannelse 
– så kan de opnå hvad som helst. Anat tror på, at det er 
vejen frem til at opdrage den næste generation af robuste 
og energiske israelske børn. 

Målsætninger og vision
En af de udfordringer Anat ønsker at takle er, at alt imens 
Orr Shalom snart skal til at fejre 40 års fødselsdag, så er 
organisationens arbejde ikke så kendt, som man kunne 
ønske. Anat arbejder således uden stop på at ændre den 
situation – ikke blot på vegne af hver enkelt barn, som Orr 
Shalom har ansvar for i Israel, men også for at kendskabet 
til organisationen udbredes nationalt i Israel og interna-
tionalt i andre dele af verden. Derfor er det specielt, at 
Dansk-Jødisk Venskab er et af Orr Shaloms internationa-
le ankre. 

Anat ønsker i sit arbejde som formand for organisationen 
at fortsætte den indsats, hun har ydet for Mangisto fami-
lien for mange år siden, men nu blot for alle 1.300 børn, 
som pt. finder deres hjem hos Orr Shaloms mange fami-
lieplejehjem.

Profilportræt af Orr Shaloms forkvinde, 
Anat Ramaty Shashua 

Anat Ramaty Shashua 
har lang erfaring med 

Orr Shalom og har stærke 
visioner for børnenes og 

organisationens fremtid.
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Lone Soldier Centret (LSC) i Israel er ikke kun en vigtig støtte 
for de unge jøder, der kommer til Israel for at tjene, centret er 
også en fantastisk trøst og støtte for de familier, der sender 
deres børn afsted. Her deler vi et vidnesbyrd og tak fra en 
mor på hjemmefronten.

Det var et af de mest skræmmende øjeblikke i mit liv, da 
min søn, Elan, indskrev sig til tjeneste i IDF (Det Israelske 
Forsvar). Jeg havde ingen anelse om, hvordan jeg skulle 
forholde mig til denne kendsgerning. Derfor besluttede 
jeg, at den eneste måde at håndtere min absolutte skræk 
og alt det ukendte på var at involvere mig selv så meget 
som muligt i hærlivet med ham. Ved Kotel (Vestmuren/
Grædemuren, hvor jøder beder), så jeg ham aflægge tro-
skabsløfte som faldskærmssoldat. Jeg oplevede en form 
for stolthed, der i sandhed var umålelig. Jeg følte mig be-
styrket i, at jeg ville kunne gå dette igennem. Men med den 
udfordrende træning, springen ud af fly, aktiv tjeneste på 
grænserne til Libanon og Gaza, så slog virkeligheden hårdt. 

Det var så skræmmende, og Israel var på kanten af krig så 
mange gange. Det var på dette tidspunkt, at jeg beslutte-
de mig for at blive involveret i Lone Soldier Centret. Mike 
Domb fra centret var ovenud sød og tålmodig, og hans ord 
beroligede mig i den grad. Han satte mig også i forbindelse 
med sin egen mor, der var gået igennem en lignende tid. 
Derudover var der Lizzie Noach og Bonnie Rosenbaum 
fra centrets stab, to af de mest fantastiske personer. Jeg 
har set, hvordan de tager sig af hver enkel soldats behov, 
helt udover hvad man kan forvente, for at give dem den 
omsorg de mangler fra deres hjem. Deres hjælp er ikke 
kun aflastende men bidrager også til, at værnepligtstiden 
med de forskellige kulturelle arrangementer på centeret 
bliver en spændende oplevelse. Jeg vil gerne takke ALLE 
fra LSC for, hvad de daglig gør for både hver enkelt soldat 
og forældre. Jeg ved ikke, hvordan nogen af os ville være 
kommet igennem denne livsforandrende rejse uden dem! 
De vil ALTID have min støtte. 

Lisa Blitstein – Fra bekymret til stolt mor

Et besøg fra en madvogn er både et løft til fysikken og 
gejsten hos unge værnepligtige, især når der går lang tid, 
før de kan komme hjem og slappe af. Nogle gange går der 
op til tre uger med hård træning og tjeneste, inden en ung 
værnepligtig kan komme hjem og slå fødderne op. Efter 
et indledende pilotprojekt har vi set, hvor meget vores 

besøg betyder, og vi vil derfor forsøge at nå ud til værne-
pligtige på de hundredvis af baser, der er spredt ud over 
hele Israel. Så vi håber, at vores praktiske og sociale støtte 
kommer til at fylde både mave og sjæl op hos unge jødiske 
værnepligtige uden familie i Israel. 

Ny madvogn besøger værnepligtige i langtidstjeneste

Lone Soldier Centret (LSC) i Israel er ikke kun en vigtig støtte for de unge jøder, der kommer til Israel for at tjene, centret er 
også en fantastisk trøst og støtte for de familier, der sender deres børn afsted. Her deler vi et vidnesbyrd og tak fra en mor 
på hjemmefronten.

Illustrativt billede fra udnævnelsesceremoni i IDF (Kilde: IDF Flickr)



I foråret havde vi i min menighed Københavns Frikirke en 
kreativ dag, hvor ca. 20 kvinder med inspiration fra Ord-
sprogenes bog 31: 10- 31: ”En hyldest til den gudfrygtige 
kvinde” malede billeder, som siden blev til en udstilling.

Jeg blevet meget inspireret af versene 13 og 20, hvor der 
står ” Hun sørger for uld og hør, ivrigt og med stor lyst arbej-
der hendes hænder. Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse. 
Hun rækker hænderne frem for den fattige”.

Det er præcis sådan, jeg oplever de mange kvinder rundt 
om i landet, som flittigt og med stor kærlighed bruger deres 
hænder til at hjælpe de hjælpeløse og fattige, som i dette 
tilfælde er udsatte og socialt belastede børn i Israel.

Jeg har haft den store glæde at møde flere af jer, især i Kø-
benhavn og omegn, når jeg har hentet jeres kreationer. Fæl-
les for alle er den store iver og lyst, der driver jer til strik-
kepindene og al den kærlighed, der lægges i hver en maske.

På vegne af Dansk-Jødisk Venskab og de mange børn, som 
velsignes af jeres strikketøj, vil jeg gerne takke jer alle rundt 
om i det ganske land. Det er så inspirerende at se, hvordan 
I bruger jeres tid og talenter og skaber kærlighedsgaver til 
børnene blandt Guds udvalgte folk.

I gør en kæmpe forskel i mange børns liv og for det, skal I 
have en STOR, STOR TAK.

Lige nu har vi sommer, men snart sætter efterår og vinter-
kulde ind, og der bliver igen brug for varme trøjer, huer, van-
ter, sokker mm. Så lad det være en opfordring til ikke at lade 
strikkepindene hvile! 

Og strikketøjet til børnene når sikkert frem, da vi er flere 
kurere, som rejser til Israel i efteråret.

TAK for jeres store engagement.

Dansk-Jødisk Venskabs aktiviteter i Danmark
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Hyldest til kvinderne bag          strik!Hyldest til kvinderne bag          strik!
Linda Møller, Dansk-Jødisk Venskabs rejsesekretær, skriver: 

Linda Møller med nogle af bidragsyderne fra Hjertestrik. Stor tak!



Med tanke på at det allerede er mid-
sommer og det halve af 2019 er 
gået, vil jeg igen sende alle venner af 
Dansk-Jødisk Venskab en stor tak for 
de mange bidrag, som er modtaget i de 
seneste måneder.

Et år går hurtigt, og udviklingen er på 
mange måder ganske stor i samfundet. 
Det samme gælder for Israel, hvor in-
tet står stille, og meget udvikles til gavn 

både for landet og den øvrige verden.
Immigrationen til landet fortsætter 
også, helt som bibelen har lovet. Og jø-
der kommer til stadighed til Israel fra 
Rusland, Frankrig, Syd- og Nordameri-
ka, og mange andre lande.

Behovene er store, og vi glæder os over, at 
vi i kraft af jeres mange gaver til arbejdet 
er i stand til at formidle disse midler vide-
re til de arbejdsgrene, vi støtter i Israel.

Med ønsket om en god og velsignet 
sommertid, skal der igen lyde en stor 
tak for bidragene i de forløbne måne-
der
 
Venlig hilsen
Filip Graversen, 
kasserer

Sommerhilsen til DJV’s givere

Velkommen til MIFF
Dansk-Jødisk Venskab vil gerne byde vel-
kommen til den danske afdeling af norske 
MIFF (Med Israel for Fred) som på linje med 
DJV støtter det jødiske folks ret til et natio-
nalt hjemland i Israel og en løsning på flygt-
ningeproblemer, som ikke indebærer en 
trussel mod Israels eksistens som en jødisk 
stat.

DJV byder alle gode kræfter velkommen i sa-
gen for Israel og Guds folk.

Følg os på Facebook
Er du nysgerrig efter at følge DJV’s aktiviteter og 
dagligdag i Jerusalem, så find os på Facebook ved 
at søge på Dansk-Jødisk Venskab.

Tværkirkelige bedemøder 
for Israel i Frederiksværk:
Den 3. onsdag i måneden er der bedemøde for 
Israel, kl. 10.00 i Frikirken, Havnevej 15, 3300 
Frederiksværk.

Alle interesserede er velkomne.

Tværkirkelige bedemøder 
for Israel i 2019

”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122:6)
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg

Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30 er der bedemøde
for Israel: 17/9; 15/10; 19/11; 17/12

NB! Ændring i august: 
Bedemødet afholdes d. 13. august, kl. 19.30.

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

Velkommen!
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Når DJV’s israelske partnere refererer til DJV, kalder de os blot ”De danske venner”, så simpelt og så effektfuldt er 
det at vise sin kærlighed og opbakning til Israel. Med DJV er du del af et spændende og vigtigt dansk engagement 
med direkte forbindelse til Israels egne organisationer og realiteter. Israelere husker, hvad Danmark gjorde for sine 
jøder under 2. Verdenskrig, og de glædes fortsat over vores støtte og interesse for velfærden i Guds folk.

Din aktive støtte til Dansk-Jødisk Venskab udløser tipsstøttemidler til foreningsarbejdet i Israel og Danmark. For 
100 kr. kan du blive medlem af DJV. For at melde dig ind i DJV for 2019 kan du bruge gironummeret i dette blad på 
s. 11 eller kontonummeret på s. 2.  Mærk din gave ’medlem’. 

Ringe i vandet – Bliv medlem af DJV
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Maj 2019:
Gurli Pedersen 100, Elding 600, 
Jørgen Anker Hansen 100, Vickie Ann Nielsen 500, 
Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, 
Birta Hansen 200, Kirsten Danborg Jønsson 100, 
Thomas & Renate Thomsen 100, 
Jens Erik & Else Pedersen 100
Tage Barrit Nielsen 150, 
Peter & Lene KuskThomsen 200, Anonym 100,  
Mrk. HAG 12.000, Kaj Moslev 200, 
Eva & Ove Stage 100, Ove Pedersen 400,
Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, 
Thorbjørn Moy 200, Mona & Isak Berkowitz 200, 
Hanne Pedersen 300, Elsebeth Horst Sørensen 500, 
Johan Due 500, Preben Walsøe 700, 
G. & H. Marsbøll 200, Kirsten Nielsen 500
Elisabeth Stein 2.000,  Jørgen V. Petersen 3.000,  
Knud Møller-Christensen 150, Helge Pahus 100, 
Anita Nørgaard 100, Anita Elsa Steffensen 100, 
Levi Andreas Hansen 200, Joan Sørensen 400, 
Marta Hansen 1.100, Niels E. Flensted-Jensen 100, 
Kirsten Dam 50, Anonym 3.600, 
Dora Andersen 200, Niels Kristiansen 600, 
Bykirken Vejle 1.000, Søren Bøgel Pedersen 150, 
Hanne Buch Nielsen 100, Lise Lotte Skovlykke 600, 
Livgruppen Karlslunde Strandkirke 1500

Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250, 
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Edith Aggerboe 200 
Ukraine, Anonym 100 O.Sh. og 100 L.S., Anonym 500, 
Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, 
Jens Toft-Sørensen 200, Anonym 1.500 
L.S., Dianne Kampp 100, Mads Koch Federspiel 100 
L.S., Anonym 6.000 L.S.

Juni 2019:
Gurli Pedersen 100, Svend Riisager 1200,  
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, 
Mrk. HBH 300, Jørgen V. Pedersen 3000, 
Elisabeth Stein 2000, Ole Hansen 100, 
Margit Irene Olsen 250, Tage Barrit Nielsen 150, 
Thomas & Renate Thomsen 100, Tommy & Kirsten 
Vestesen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter 
& Lene Kusk 200, Vibeke Søllner 500, Henny & 
Bent Larsen 250,  Anonym 100, Elding 600, Eva & 
Ove Stage 100, Jørgen Anker Hansen 100, Hanne 
Petersen 300,Ove Pedersen 300, Kirsten Nielsen 
500, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Johan 
Due 500, William Marcher 100, Birta Hansen 200, 
Joan Sørensen 400, Gudrun Thomsen 200, Leon 
Klitgaard 100, Hava & Bjørn Andersen 100, Inger 
Kjeldsen Christensen 600, Anita Nørgaard 100, 
Levi Andreas Hansen 200, Gudrun Thomsen 100, 
Mrk. PGJ 500, Moshe Givoni 107, Knud Møller-
Christensen 150, Niels E. Flensted-Jensen 100, Karlo 
Kristian Mouridsen 500, Niels Madsen 100, Kirsten 
Tove Kofod-Hansen 200, Dan V. Herron 1600, Dora 
Andersen 200, Erna Møberg Hansen 800, Bjarne 
Sørensen 2000, Else Pedersen 300, Ole Jensen 300, 
Kirsten Elise Nielsen 1000,  Søren Bøgel Pedersen 
150, Hanne Buch Nielsen 100

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Jens Toft-Sørensen 
200,  Mrk. KIG 500 O.Sh.,Mads Koch Federspiel 100 
L.S.,Rita Madsen 1000, Anonym 1500 O.Sh., Karin 
Dianne Kampp 100, Gudrun Larsen 100 O.Sh. 100 
og 100 L.S., Anonym 500, William Marcher 400 O.Sh. 
,Anonym 2000 L.S., Anni Bak Frank 200, Kirsten 
Genach 1500 AKI, Leon Klitgaard 1000 O.Sh.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab



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

Dato: Lørdag d. 2. november, 2019
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Tema: ”ANTISEMITISME ANNO 2019 – HVAD GØR VI?” Holocaust er fortid, men antisemitis-
men hænger fast i vores samtid. DJV har inviteret Lea Golan fra The Jewish Agency for Israel til at 
diskutere og oplyse om dette alvorlige og desværre stadigt aktuelle fænomen. 

Endnu en spændende og engagerende taler, Sanne Cigale Benmouyal, en ung dansk jøde, deltager 
også i Israel-stævnet, og taler ud fra emnet: ANTISEMITISMEN I INDBAKKEN

Detaljeret program offentliggøres i oktoberbladet og på hjemmesiden – www.djvenskab.dk

Husk kryds i kalenderen for DJV’s Israelstævne i 2019

men hænger fast i vores samtid. DJV har inviteret Lea Golan fra The Jewish Agency for Israel til at 

Endnu en spændende og engagerende taler, Sanne Cigale Benmouyal, en ung dansk jøde, deltager 




