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Eva Ravn Møenbak

Antisemitisme anno 2019 – 
hvad gør vi?
Temaet, som Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse har valgt 
for dette års Israelstævne, er ’Antisemitisme anno 2019 
– hvad gør vi?’ Situationen er den, at her 74 år efter nazi-
sternes folkemord på seks millioner jøder mødes Europas 
jøder af stadig stigende antisemitisme, et had, der giver sig 
udtryk i trusler, chikane og fysisk vold. 

Det er konklusionen på en omfattende rapport fra EU’s Agentur for Grund-
læggende Rettigheder, som blev offentliggjort i december 2018. Grundlaget 
for rapporten er svar fra over 16.000 jøder fra 12 EU-lande, heriblandt Dan-
mark. Undersøgelsen konkluderer, at 9 ud af 10 jøder i de 12 lande oplever, at 
antisemitismen er steget igennem de seneste fem år. Europas jøder føler sig 
utrygge både pga. en øget aggressiv sprogbrug over for jøder og pga. angreb 
på jøder i flere europæiske storbyer, herunder København, Paris, Bruxelles og 
Toulouse.

Der er således al mulig grund til at fokusere på dette aktuelle og smertelige 
emne, så meget mere som at kampen mod antisemitisme er en integreret del 
af Dansk-Jødisk Venskabs formålserklæring (se s. 6 nederst). Overrabbine-
ren i Bruxelles, Albert Guigui, har udtalt, at ”antisemitisme er en virus, der 
muterer”. Dvs. et had, der altid finder nye veje og måder til at udtrykke sig og 
ramme jøder og jødiske institutioner. Antisemitisme kan tage form af antizi-
onisme rettet mod staten Israel, og antisemitisme kan vise sig i en teologisk 
antijudaisme, hvor foragt for jøder og jødedom kommer til udtryk.

Til at belyse emnet antisemitisme og hvad vi kan gøre for at bekæmpe dette 
onde, har vi i år inviteret to gæstetalere: Lea Golan og Sanne Cigale Ben-
mouyal. Lea Golan kommer fra den store israelske organisation for Aliyah 
(immigration til Israel), Jewish Agency, som også er en af DJV’s samarbejds-
partnere. Lea leder arbejdet i Storbritannien, Sverige, Holland og Central-
europa og har således fingeren på pulsen og stor viden om de europæiske 
jøders situation i dag. 

Dansk-israelske Sanne Cigale Benmouyal er bl.a. kendt fra dokumentarseri-
en ”Jøde!” på DR2, der sætter fokus på de danske jøders frygt for at stå frem 
som jøder i offentligheden. Sanne er cand. mag. i historie og arbejder som 
journalist og foredragsholder. Vi får lejlighed til at høre Sannes egen historie 
om at være ung jøde i Danmark anno 2019. Se udførligt program på bladets 
bagsiden.

Vi håber at se rigtig mange deltagere til Dansk-Jødisk Venskabs Israelstæv-
ne d. 1.-2. november, så vi samlet kan vise, at vi står sammen med både de 
danske jøder og Israel.

Alle er hjerteligt velkomne!
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Af Karoline Ramnefjell Dolva, Dansk-Jødisk Venskabs 
ungdomsmedarbejder  

Det er ikke længe siden, vi vendte snuderne hjemad fra 
vores ungdomsrejse til Israel i august. Vi er hjemvendte – 
mætte af indtryk og oplevelser på den helt særlige måde, 
kun Israel kan mætte. Det er nemlig ikke kun én af sanserne, 
der stimuleres i dette land, det er stort set dem alle. Israel 
sætter sit indtryk både åndeligt, kulturelt, æstetisk, gastro-
nomisk og naturmæssigt. Og vi fik lidt af det hele! 

Pakkede dage
Vi startede vores uge med tre dage i den nordlige del af lan-
det, i områderne omkring Genesaret Sø. Det område hvor 
Jesus brugte størstedelen af sit liv, og hvor 2/3-dele af alle 
hans mirakler og undere udspillede sig. Vi fik udnyttet dage-
ne til det yderste, og så både de betydningsfulde, bibelske 
spots, havde en fantastisk sejltur på søen og slog lejr på en 
lokal camp ground syd for søen, hvor vi hver aften grillede, 
og spiste god mad med mulighed for morgendukkerter i det 
lune vand.  

Nattehimlen i Judeas ørken
Da vi, efter et par dage, skulle køre mod Jerusalem, valgte vi 
at tage en overnatning i ørkenen. Mit indtryk er, at det helt 
klart var et af højdepunkterne for mange af deltagerne, og 
der er simpelthen ikke mange ting, der kan måle sig med at 
falde i søvn mellem ørkenbjergene under en klar stjerne-
himmel og næste dag vågne op til en rungende stilhed og en 

solopgang, der giver alle bjergene et helt specielt, lyserødt 
lys. Det glemmer man aldrig. 

Næste afdeling af turen vendte vi tilbage til “civilisationen”, 
og brugte tre dage i Jerusalem -  her var det alligevel lidt til-
trængt at få et brusebad og sove i rigtige senge igen. Vi star-
tede denne del af turen ud med at se de hellige, jødiske ste-
der. Vi blev sat ind i historien om den antikke jødiske kultur 
gennem en rundvisning i tunnellerne under den Gamle By. 
Vi besøgte Grædemuren, og fik også set Davids By og igen 
vandret i underjordiske tunneller (det blev vores time-out 
fra solen). 

Det bibelske Jerusalem
Dagen efter gik vi i “Jesu fodspor”, og så de hellige, kristne 
steder. Dagen startede ud med en fantastisk og bevægende 
andagt-stund i Gravhaven, hvor vi sammen mindedes dét 
Jesus gjorde for os på dét sted han, efter manges overbe-
visning, gjorde det. Vi fortsatte videre til Gethsemane Have 
og så det man mener er Kaiafas hus, hvor Jesus blev forhørt 
(jf. Matt 26:57), og sluttede af ved værelset for den Sidste 
Nadver og ved Gravkirken inden for bymurene. Begge ef-
termiddage kom vi meget trætte og brugte hjem til lejlighe-
den, og tog en lille lur inden vi sammen lavede aftensmad, og 
så hvad byen havde at byde på “after dark”.  

Jødisk Sabbataften
Fredag aften fejrede vi sabbat hos en jødisk kvinde og hen-
des veninde. Her fik vi et godt indblik i, hvad en traditionel 

Opdag Israel 2019!

Solopgang efter nat i ørkenen
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jødisk sabbat indeholder, og går ud på, og vi fik på en hu-
moristisk måde gennemgået mange af de forskellige sab-
batsritualer. Vi blev forkælet med lækker mad, og trillede 
hjem derfra – glade og mætte.  

Masada og det Døde Hav
Turens sidste højdepunkt var udforskningen af Masada, 
Det Døde Hav og en skjult kilde. Masadas dramatiske høj-
de, historie og storslåede udsigter gjorde indtryk, mens 
vi nede ved Dødehavet kunne nyde den nyanlagte strand 
både i og uden for skyggeteltene, hvor temperaturen var 
37 grader i skyggen! Det blev også til nogle korte solbad-
ningsforsøg. Sidst på dagen sluttede vi af med flere om-

gange af kølige dukkerter i en kilde i en ørkenslugt, der 
leder fra Jerusalems egn til Jeriko. På vej hjem til vores 
lejlighed tog vi afsked med Jerusalem ved solnedgang fra 
Oliebjerget og udsigt til den Den Gamle By og Tempelbjer-
get. En uge med mange indtryk og oplevelser blev rundet 
af med solens farvespil over Jerusalems mange ikoniske 
bygninger og lokaliteter.

Vi havde virkelig en vellykket og velsignet rejse, og jeg 
tror, at alle deltagerne tog hjem med et udvidet hjerte, 
både med ny vigtig indsigt og forståelse, men også med ny 
plads til alle de indtryk Israels land og folk har sat på os.   

 Bazaren i Jerusalems Gamle By
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Øjebliksbilleder fra Opdag Israel 2019 

Besøg i Gordons Gravhave

Badning i Det Døde Hav

Afslapning på Tempelbjerget Besøg i Kapernaum 

Besøg på Tempelbjerget

Hezikiahs Tunnel

Hezikiahs Tunnel

Vandring i El Al kløften
Sejltur på Genesaret Sø 

Tak til Ruben Engmose, Matilde Holtti og Karoline Dolva for billeder



I år har vi inviteret Lea Golan som taler på DJV’s Israel-
stævne d. 1. og 2. november (se bagside). Lea er leder 
for The Jewish Agency for Israel (JAFI) i Storbritannien, 
Sverige, Holland & Centraleuropa
 
Lea Golan tilsluttede sig første gang The Jewish Agency 
for Israel (JAFI) i 1992 som en Shlichah (udsending) for 
Kibbutzbevægelsen i London. Da hun vendte tilbage til 
Israel, blev hun direktør for Planlægningsafdelingen i 
JAFI, hvor hun fokuserede på at skabe Partnerskab 2000 
(nu kaldet Parterhsip2gether, ”Partnerskab Sammen”), 
som er et initiativ, der binder jødiske lokalsamfund i 
diasporaen sammen med Israel 

Siden da har Lea Golan tjent i JAFI i mange forskellige 
funktioner. I 1998 blev hun udnævnt som direktør for 
Vestlig Aliyah og Udsatte Lande, hvilket reelt betød, 
at hun var ansvarlig for alle Aliyah aktiviteter og 
repræsentanter i Nordamerika, Sydamerika, Vesteuropa, 
Afrika, Oceanien og Mellemøsten.

Fem år senere skiftede Lea til rollen som direktør 
for Aktiviteter i den Sydlige Region. I denne stilling 
førte hun tilsyn med alle JAFI programmer fra 
Ashdod til Eilat, hvilket omfattede absorptionscentre, 
Partnership2Gether og mere.

I 2004 blev hun ansvarlig for alle geografiske og sociale 
områder i rollen som Generaldirektør for JAFI’s Israel 
Departement, hvor hun fokuserede på uddannelse og 
rehabiliteringsprogrammer for børn og unge blandt 
udsatte befolkningsgrupper i Negev regionen og Galilæa. 

Med så megen erfaring og påvist talent for lederskab 
i rygsækken, blev Lea i 2011 udnævnt til Vice 
Generaldirektør for alle programmer i JAFI. Hun var 
ansvarlig for alle aktiviteter i JAFI’s seks enheder, som 
omfatter Israelsoplevelser, Partnerskaber, Udsendinge, 
Russisk-talende Jødedom, Aliyah og Sociale Tiltag. Det 
fælles mål for alle disse enheder er at opfylde JAFI’s 
mission om at styrke jødisk og israelsk identitet, styrke 
det israelske samfund og hjælpe enhver jøde, hvor som 
helst i verden, med at udfylde deres rolle i jødisk historie.

Lea havde et kortere fravær fra JAFI, hvor hun i nogle 
år tjente i rollen som Generaldirektør for Orr Shalom 
(en anden af Dansk Jødisk Venskabs nøglepartnere). 
Hun vendte tilbage til JAFI i 2017, og er pt. leder for 
delegationen til Storbritannien, Sverige, Holland og 
Centraleuropa.

Lea Golan besøger DJV’s Israelsstævne i år
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Formålserklæring
Dansk-Jødisk Venskab tror, at Gamle og Ny testamente er en uadskillelig enhed og åbenbaring, hvis 
endelige formål er at bringe frelse og velsignelse til alle folk. Navnene Israel og Jesus Messias hører 
uadskilleligt sammen.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at staten Israels genfødelse i 1948 skyldes Guds indgriben i historien, og at det 
moderne Israel derfor kun kan forstås på baggrund af det profetiske ord.

Dansk-Jødisk Venskab ser det som sit formål at virke som et forum for dialog mellem jøder og kristne.

Dansk-Jødisk Venskab ser det endvidere som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste over for 
det jødiske folk.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever i hurtigt skiftende tider, og vi vil derfor opmuntre til forbøn for Israel 
og vort eget folk, ligesom vi vil modarbejde antisemitisme og støtte Israel, hvor der er mulighed for det.



Af Dan Herron og JAFI
Der er glæde og stolthed og lettelse i luften, når jødiske 
immigranter når sikkert frem til Ben Gurion Lufthavn til 
sommerens store Aliyah begivenhed. Stemningen er høj 
både hos de unge, der fester, danser og vifter med flag, og 
ligeledes hos de israelske samfundsspidser og politikere, 
der er mødt op, men selvfølgelig allermest hos de 200 ny-
udklækkede israelere, der ankommer fra tre kontinenter: 
Europa, Sydamerika og Asien. 

En tusindår gammel drøm
Det er en flyrejse på mange eller få timer, men det er en 
tusindår gammel drøm, der går i opfyldelse for JAFI’s 
sommerimmigranter fra Frankrig, Rusland og Sydameri-
ka! De har taget et livsændrende valg, og har valgt at blive 
en del i Israels historiemosaik. Og det er efterhånden en 
omfattende mosaik. Tænk sig 3,2 millioner har foretaget 
Aliyah igennem JAFI siden organisationens oprettelse i 
1929. Hver eneste persons skæbne er kendt af Gud, som 
formår at kalde sit folk hjem fra alle verdenshjørner, og 
Han gør det med os som samarbejdspartnere. Dansk-Jø-
disk Venskab bliver nævnt særskilt med tak fra podiet, og 

du der læser disse linjer nu, du skal bare have en kæmpe 
tak, fordi du er med til at bringe Guds folk hjem på for-
bønsvinger eller i givertjeneste.

Bittersød ankomstglæde
Af de 200 nyankomne er 100 fra Frankrig, hvoraf den 
yngste på flyet er blot to måneder gammel. For nogle er 
de franske jøder er det en bittersød glæde at ankomme i 
Israel, fordi de har efterladt et land, som de ellers holdt af 
men ikke føler sig hjemme i længere: “Vi er taget afsted 
grundet situationen for jøder i Frankrig,” siger Simon og 
Alice, et fransk ægtepar på 76 år, som flytter til Israel 
pga. den voksende antisemitisme i Frankrig. Ligeledes er 
to jødiske familier fra Venezuela blevet nødt til at flygte 
med særassistance fra JAFI. På denne baggrund får den 
festlige velkomst en dybere dimension. Bestyrelsesfor-
mand for JAFI Herzog siger, ”I er Israelere. Vi elsker jer.” 
Den israelske overrabbiner byder også velkommen til det 
hellige land, og velsigner de nyankomne med ønske om 
fremgang og lykke. ”Husk Guds udvælgelse og velsignelse 
og hellighed.”

At vælge Aliyah
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Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Israel, 
fortæller om et besøg i et Orr Shalom hjem for ultraortodok-
se piger

En moderne Hannah i nabolaget til profeten Samuels grav
På den højtliggende bakketop, der skjuler den næste dal, 
ligger der en fæstning med et tårn. Tårnet er som de gam-
le fyr, blot i en beige, sandet farve. Jeg spekulerer på, om 
det er en gammel korsridderfæstning, men Hannah, den 
ansvarshavende for et af Orr Shaloms særlige hjem for 
ultraortodokse piger, fortæller mig, at det er profeten Sa-
muels grav. 

Ærefrygt for Gud
Det er en finurlig sammenhæng at en haredi (ultraorto-
doks) kvinde ved navn Hannah, som Samuels mor også 
hed, på denne måde er involveret med børn inden for 
nærområdet af dette mindested. Haredi betyder nemlig 
dem, der har ærefrygt for Gud. 

De ultraortodokses styrke og svaghed
Det særlige ved dette hjem er, at man skal være troende 
haredipige for at bo her. Desværre skal man også have 
været udsat for svært misbrug, som heller ikke går de ul-
traortodokse samfund ram forbi. Dybtliggende sammen-
hold giver stærke familiebånd og tryghed, men når det 
går galt, er det netop denne styrke, der bliver et tveægget 
sværd. Pigerne fanges og forhindres i at få hjælp. Men det 
ultraortodokse samfund gennemgår i disse år en udvik-
ling, hvor det bliver mere legitimt at tale om problemer og 
også skride ind, når noget ikke er i orden i en familie. 

Orr Shaloms ekspertise
Det er en udvikling, som Orr Shalom gerne vil være med 
til at håndtere. Hjemmet, jeg besøger i dag, startede ikke 
i Orr Shalom regi for syv år siden, men hjemmet sluttede 
sig for fem år siden til Orr Shalom for at drage nytte af den 
professionelle ekspertise, som Dansk-Jødisk Venskabs 
samarbejdspartner bringer med sig. 

Tryghed i stormen – 
hjem for ultraortodokse piger

Ortodokse piger i gadebilledet

Hannah viser DJV en plakat lavet af pigerne i Orr Shaloms hjem



At fastholde tro og livsform
Selvom de piger, der kommer til hjemmet, gerne vil ud af 
nogle forfærdelige situationer, ønsker de ikke at opgive 
deres tro og identitet. Det er derfor et krav, at man selv 
ønsker at være haredi her. Hjemmet har ikke internet el-
ler TV, og alle mobiltelefoner er af den gamle slags, ude-
lukkende med SMS og ringefunktion. Dog har Hannah en 
kosher smartphone, noget jeg aldrig har set før, hvor der 
er rabbinsk godkendte apps. Det virker spøjst og smart på 
en gang, men jeg forstår logikken. Ligesom nogle kristne 
vælger at faste fra forskellige ting, ønsker haredisamfun-
det ikke at negative ting skal indvirke på deres trosliv. 
Hannah har selv levet mange år i Californien, som Hare-
di, og uden at gå på kompromis med sine værdier eller 
religiøse livsstil, så hun ved, hvordan hvordan man skal 
navigere i det moderne samfund. Hannah virker som den 
perfekte kvinde til dette job og hun har ansvaret for tre 
hjem i alt. Hun har selv en familie med fem børn, og hun 
deler tro, værdier og tradition med pigerne, men hun for-
står også, at det moderne samfund ikke blot er en trussel 
mod ortodoks livsstil. For hende er det meget værre, at en 
pige mishandles eller vanrøgtes end at en bestemt livsstil 
overholdes, så vigtig som den nu engang er. Man beskyt-
ter ikke trossamfundet eller pigen ved at lade hende lide 
i stilhed.

Genopbygning af liv og dagligdag
I modsætning til Orr Shaloms andre familiehjem er der 
ikke en familiemor eller -far. Pigernes forståelse af foræl-
dreroller er desværre så ødelagt, at det ikke er et møn-
ster, man forsøger at følge her. I stedet lader man pigerne 
etablere et nyt fællesskab med hinanden og staben, i et 
forsøg på at understøtte pigerne i deres dagligdagsakti-
viteter i skole og lokalsamfund, mens terapi og omsorg 
forhåbentligt kan være med til at behandle de dyberelig-
gende traumer. Disse traumer kan ligge meget dybt, for-
di den religiøse livsstil kan give anledning til en form for 
hemmeligt dobbeltliv. Den ydre konformitet skjuler for 
omvæltningerne i det indre. 

Settlers fra Catan på hylden
Jeg får ikke lov til at besøge hjemmet, mens pigerne er til 
stede, men det er dejligt at gå rundt i de lyse lokaler og se 
pigernes velordnede og fantasifulde værelser og den sunde 
kostplan på væggen. I reolen ligger brætspil, som også dan-
ske familier vil kunne genkende. Settlers fra Catan er en af 
yndlingsspillene i huset, når alle er hjemme til Shabbat. 

Guds genoprettelse
Jeg siger farvel til Debbie Faier og Hannah. Jeg er nået ud i 
et nyt hjørne af Jerusalems nærområde, og har lært at for-
stå den ultraortodokse livsform lidt bedre og værdsætte 
dens medlemmer på en ny måde og med en større ømhed. 
De ødelagte piger higer efter Guds trøst og hellighed, og 
jeg ønsker, at Israels Gud må genoprette dem fuldt ud.
 
Tak fordi du som forbeder, medlem og giver muliggør 
Dansk-Jødisk Venskabs arbejde med at nå disse jødiske 
piger.
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Ung ortodoks jødisk pige

Pigeværelse i Orr Shaloms hjem



Har du Israel i hjertet? 
Bliv medlem af DJV.
Husk at dit medlemskab udløser tipsmidler 
til DJV’s arbejde i Israel. Det koster kun 100 
kr. DJV er en frivillig foreninger der er helt 
afhængigt af vores medlemmers åndelige og 
finansielle engagement. 

Bliv medlem ved give mindst 100 kr. på vo-
res girokonto (Mærk medlem): 
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 0009327398

Læs mere her:
djvenskab.dk/stot/
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Korrekturlæsning på Guds Ord
Jeg er dybt fascineret, da jeg kommer ind ad døren. Yo-
ram, lederen af Ahavat Kol Israel (kærlighed til Israel), 
sidder og læser små pergamentstykker fra mosebøgerne 
igennem. Når Bibelen påpeger, at man som jøde skal sæt-
te Guds Ord op på sin dørstolpe, så er det noget man helt 
konkret gør i Israel. 

Kapslens indhold
Jeg har aldrig set det indvendige af disse små kapsler, der 
sidder på døre i Israel, så jeg meget optaget af den bun-
ke af små åbne kapsler og pergamentstykker, Yoram har i 
hænderne. Fordi han er lært rabbiner, så er han med til at 
kvalitetssikre, at teksten er i vinkel. Stykket i dansk over-
sættelse lyder således: 

”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal 
du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler 
dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine 
sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og 
når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal 
binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din 
pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolper-
ne i dit hjem og i dine porte.” (5. Mos. 6:4-9)

At huske på Guds Ord
Kapslen hedder en Mezuzah, og ved at have den hængen-
de har man opfyldt et af de 613 bud i jødedommen. Jeg hå-
ber at have teksten både på dørstolpen og i hjertet, men i 
dag er jeg taknemmelig for, at Yoram minder mig om dette 
stykke. Han fortæller mig også om Rosh HaShana, det jø-
diske nytår og den første af efterårets bibelske fester, der 
ved dette blads udgivelse lige er overstået (29.-30. sep.) 
Det er en særlig festlig tid for Israel, hvor Dansk-Jødisk 

Venskabs støtte udgør et strategisk tilskud til AKI’s udde-
linger af mad til Jerusalems fattige jøder. 

Yorams nytårshilsen til DJV’s venner og tak for de,t vi har 
udrettet sammen kan ses på vores hjemmeside: 
https://djvenskab.dk/

Snart kommer Yom Kippur (8.-9. okt), Forsoningsdagen, 
og til sidst Løvhyttefesten (13.-21. okt.), som specielt også 
er møntet på folkeslagene uden for Israel, som en dag skal 
drage op til Jerusalem for at ære Israels Gud.

Dansk-Jødisk Venskab ønsker alle et sødt og succesfuldt 
Nytår!!!

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: 15/10; 19/11; 17/12

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og 
er åbne for alle interesserede. Kom og bliv 
opdateret på situationen i Israel.
Velkommen!

 Korrekturlæsning af de hellige skrifter

Yoram nærlæser mezuzahteksten fra 5. Mosebog
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Juli 2019:
Annette Falk Sheye 16.300, Gurli Pedersen 100, Elding 600, 
Knud Møller-Christensen 150, Kirsten Nielsen 500, Vickie 
Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, 
Missionsfonden af 4/5 1964 2.150, Birta Hansen 200, Ole 
Hansen 300, Anonym 100, Jens Erik og Else Pedersen 100, 
Peter & Lene Kusk 200, Thomas & Renate Thomsen 100, Tage 
Barrit Nielsen 150, Jørgen Anker Hansen 100, Hans Peter 
Lausten-Thomsen 200, Ove Pedersen 300, Anette Pugh 500, 
Ninna Pedersen 500, Johan Due 500, Martha Hansen 1000, 
Dan V. Herron 500, Henning & Ellen Tetzlaff 2.143, Eva Nielsen 
Vosegaard 500, G & H Marsbøll 300, Eva & Ove Stage 100, Eskil 
Holm 100, Torben Gørgens 200, Svend Høy 700, Joan Sørensen 
200, Inger Margrethe Blomhøj 800, Lore-Lisa Lauterlein 1000, 
Mrk. E.J. 10.000, Levi Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 
100, Grethe Katrine Knudsen 500, Bodil Jensine Nielsen 500, 
Immanuel Kasse 750, Erik Fanøe 1000, Niels E. Flensted-
Jensen 100, Kirsten & Poul Hegelund 5000, Jørgen V. Petersen 
3000, Hanne Petersen 100, Hanne Buch Nielsen 100, Tove 
Sandborg-Olesen 500, Søren Bøgel Pedersen 150 

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Henny & Bent Larsen 250, 
Gudrun Larsen 100 O.Sh. & 100 L.S., Mrk. KIG 500 O.Sh., 
Anonym 5000 L.S., Kirsten Genach 700 AKI, Rita Madsen 1000, 
Karin Dianne Kampp 100, Jens Toft Sørensen 200, Anonym 
1500 O.Sh., Tage Barrit Nielsen 500, Anni Bak Frank 200, Mads 
Koch Federspiel 100 L.S., Brigitte Torp 2000, Anonym 1000, 
Lisbeth Pia P. Mølledal 500, Birtha Andersen 1000 O.Sh. 

August 2019:
Gurli Pedersen 100,Elding 600, Jørgen Anker Hansen 100, Vickie 
Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Rita Madsen 
25.000, Mrk HBH 300, Birta Hansen 200, Anonym 3.600, 
Thomas & Renate Thomsen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 
200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 
200, Tage Barrit Nielsen 1500, Gudmund Petersen  600, Anonym 
100, Eva & Ove Stage 100, Elsebeth Horst Sørensen 500, 
Kirsten Nielsen 500, Susanne Kamper Plenborg 500, Anette 
Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Johan Due 500, Anonym 500, 
Joan Sørensen 400, Jan Egon Dragsford 100, Knud Møller-
Christensen 150, Noomi Elin Grønbech-Dam, Ove Pedersen 
300, Elisabeth Stein 2000, Erik Fanøe 1000, Henning Lütje 400, 
Anne Kirstine Günther 100, Levi Andreas Hansen 200, Nelie 
& Henning Madsen 300, Ingolf Bjørsted 100, Anita Nørgaard 
100, Hava & Bjørn Andersen 100, Niels E. Flensted-Jensen 100, 
Christa Ross 100, Martha Hansen 1000, Jørgen V. Petersen 
3000, R. Juul Nielsen 200, Solveig Irene Svendsen 200, Karen 
Jarkler 100, Gudrun Thomsen 200, Inger Margrethe Blomhøj 
800, Niels Kristiansen 715, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne 
Buch Nielsen 100, Solvejg & William Brown 10.000,

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Henny & Bent Larsen 250, Edith 
Aggerboe 200 J.A., Gudrun Larsen 100 O.Sh. og 100 L.S., Mrk. 
KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1000,Anonym 8000 L.S., Kirsten 
Genach 700 AKI, Karin Dianne Kampp 100, Anonym 1500, Jens 
Toft-Sørensen 200, Mads Koch Federspiel 100 L.S.,  Mrk. M/G 
1400 AKI og 1000 L.S., Anonym 500.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kære trofaste støtter af Dansk Jødisk Venskab
Så er vi i gang med efteråret efter den lyse sommer, hvor jeg i 
særlig grad vil sige jer en STOR TAK for de mange gaver Dansk 
Jødisk Venskab har modtaget i juli og august måned, som jo er 
feriemåneder. Israel har lige fejret nytår Rosh Hashanah. Også 
i det ny år er behovene stadig de samme, og på grund af jeres 
støtte kan vi velsigne vore samarbejdspartnere i landet med do-

nationer til det gode arbejde. Igen Tak fordi 
i gør dette muligt med de mange gaver til 
arbejdet.

Venlig hilsen
Filip Graversen
Kasserer



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

Fredag og Lørdag d. 1.-2. november, 2019
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Tema: ”Antisemitisme 2019 – Hvad gør vi?”

Program
Fredag d. 1. november 
kl. 18.00:  Let Middelhavstapas i kirkecafén med korte oplæg fra årets gæstetaler Lea
  Golan (Jewish Agency)* - ”Antisemitisme i kampus og elfenbenstårnet”,   
  yderligere oplæg fra Dan Herron (DJV) og Karoline Dolva (DJV) 

Lørdag d. 2. november 
Kl. 10.30  Eva Ravn Møenbak, lektor og formand for Dansk-Jødisk Venskab: ”For Zions  
  skyld vil jeg ikke tie” (Esajas 62, 1)

Kl. 12.00  Frokost i kirkens café

Kl. 13.00  Lea Golan, leder af Jewish Agency, JAFI’s* arbejde i Storbritannien, Sverige,   
  Holland og Centraleuropa: Hvordan bekæmpes antisemitisme? 
  Og hvad er Israels modsvar? 

Kl. 15.00  Kaffe, the og kage i kirkens café

Kl. 15.30  Sanne Cigale Benmouyal: Antisemitisme i min indbakke
  Journalist og foredragsholder, kendt fra dokumentarserien ”Jøde!” på DR2

Sang og musik: 
Helga Björk Oskarsdottir
Salg af israelske produkter v/Marvel Gulbrandsen

Alle er hjerteligt velkomne
*JAFI står for The Jewish Agency for Israel

 1 Oplæggene d. 1 nov. vil foregå på engelsk uden tolkning
 2 Oplæggene d. 2. nov. foregår på dansk og engelsk med tolkning

Dansk-Jødisk Venskabs 
Israel-stævne


