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Kære Israel-venner
Vi har i Dansk-Jødisk Venskab (DJV) en god tradition for
at sende en speciel hilsen til vores medlemmer i forbindelse med den kristne Jul og den jødiske Chanuka-fest,
som i år falder samtidig. Det er begge højtider, hvor lys og
lystænding er et centralt symbol for de to festers fejring
af Guds indgriben og gave til verden. I begge fester er der
også tradition for at give hinanden gaver for på den måde
at vise, at vi er forbundne og står hinanden nær.
Eva Ravn Møenbak
I år har vi i DJV’s bestyrelse besluttet, at donationer, der gives til dette års
Chanuka-indsamling, skal gå til støtte og opmuntring for den hårdtprøvede
israelske befolkning i Syd-Israel på grænsen til Gaza. Civile israelere lever i
konstant frygt for palæstinensiske raketangreb. Den israelske befolkning har
få sekunder til at søge dækning i det nærmeste beskyttelsesrum (se side 9).
Deres marker afbrændes af ildballoner, der sendes ind over grænsen fra Gaza,
og jorden under deres fødder har vist sig at rumme angrebstunneller fra Gaza,
gennem hvilke terrorister vil skade og dræbe den israelske civilbefolkning.
Til disse israelere, der konstant lever i højeste alarmberedskab, vil vi gerne
sende en hilsen med budskabet:
I er ikke alene! Vi danske venner af Israel støtter jer i jeres beslutning om ikke at
give op men fortsætte jeres liv i Syd-Israel.

Karoline Dolva
E-mail: karoline_dolva@yahoo.dk

De mest udsatte i denne kamp er
børnene. Vi vil derfor i år øremærke
jeres donationer til børn i det sydlige Israel, der lider af posttraumatisk
stress (PTSD) pga. den konstante
terrortrussel fra Gaza. Disse børn
kan støttes og opmuntres gennem et
aflastningsophold, hvor de deltager i
aktiviteter og modtager en omsorg og
pleje, der er rettet mod deres specielle behov. Jewish Agency, som er en
af DJV’s samarbejdspartnere i Israel,
Chanuka-lysene tændes
har etableret et hjælpeprogram, der
omfatter ca. 300 børn fra Sderot og omkringliggende byer i Syd-Israel, alle
diagnosticeret med PTSD. De tilbydes et ophold på en af de børnelejre, der
afholdes i forbindelse med de jødiske højtider, hvor presset på disse skrøbelige børn opleves størst, da de er ude af deres daglige rutine.

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, kan bestilles
hos redaktøren eller et af bestyrelsens medlemmer eller hos: Dansk-Jødisk Venskab,
Postboks 39, 4100 Ringsted

Vil du være med til at give et israelsk barn, der er offer for terroren fra
Gaza, et Chanuka-ophold, hvor barnet kan opleve omsorg og fællesskab i
trygge omgivelser? Omkostningerne for et dagsophold er pr. barn kr. 400, -
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Du kan bruge vedlagte girokort eller indbetale via bank: reg. nr.1551. konto
000932 7398.
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Mærk venligst din gave Syd-Israels børn. Vi takker hjerteligt for enhver gave.
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Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

Indsigt, lovsang og fællesskab: DJV havde stærke og inspirerende oplæg og hyggeligt
fællesskab til cafeaften og stævnedag på baggrund af et alvorligt emne.

Inspiration i metermål – DJV’s årsstævne 2019
Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Jerusalem og Karoline
Dolva, DJV’s ungdomssekretær
Israel ligger langt fra Danmark men er tæt på hjertet af
mange danskere. Opmærksomheden, opbakningen og kvaliteten af DJV’s årsstævne i november viste dette med al
tydelighed. Som et nyt tiltag, blev alle oplæg fra både fredagens cafeaften og lørdagens stævnedag sendt live på Facebook, og hvis du er nysgerrig på indsigtsfulde oplæg og solid
undervisning, så kan du se eller gense oplæggene på vores
hjemmeside: djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/staevner
eller på Facebook under videofanen.
Cafeaften
Selvom baggrunden for årets emne om antisemitisme
var ganske tung og alvorlig, så skulle dette ikke lægge en
dæmper på danske Israelvenners glæde og begejstring for
Israel og det jødiske folk. DJV’s cafeaften bragte en smag
af Mellemøsten til det kolde nord med et Tapas bord, der
inkluderede falafel og humus. Hjemmebagt Challabrød og
vindruesaft var med på menuen for også at fejre indgangen
til Shabatten.
Postkort fra Israel
Før vi tog hul på aftenens hovedemne, fortalte Mathilde
Holtti, Klara Dolva og DJV’s egen Karoline Dolva om ind-

tryk fra deres sommertur til Israel med DJV igennem små
postkort. De fortalte hvordan et fysisk besøg i Israel har
ændret på deres forhold til Bibelen, og hvordan de nu oplever, at forstå Guds ord på en ny måde. Det var inspirerende
at høre de unge kvinder dele deres indtryk, som også inkluderede et frieri under en bådtur på Genesareth Sø, idet Karolines tilkommende, Jonathan, friede til hende.
Godt gået!
Antisemitismens udfordring
I den tungere ende, kunne Dan Herron, DJV’s udsendte
medarbejder i Jerusalem levere et oplæg, der fokuserede på den moderne antisemitismes drejning fra at være
fokuseret på individuelle jøder til at delegitimere staten
Israels ret til at eksistere, forsvare sig selv, og blive hørt
som enhver anden stat i det internationale system. Dan
gav eksempler på hvordan man kan være med til at moderere og nuancere den ellers betændte debat omkring
Israel.
Definition og modsvar på antisemitisme
Lea Golan sluttede aftenen af med at give forsamlingen eksempler på og effektive definitioner på antisemitisme ifølge
de tre D’er og løsningen ifølge de tre C’er. De tre D’er hjælper til med at skære igennem forvirringen og gråzoner og
identificerer antisemitisme:
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DJV’s formand, Eva Ravn Møenbak, talte imod ”foragtens lære”
som et historisk fejlgreb i den kristne kirke.
Delegitimering – eksemplificeret ved at stille spørgsmålstegn ved Israels grundlæggende ret til at eksistere på
lige fod med verdens nationer.
Dæmonisering – eksemplificeret ved den irrationelle og
forvrængede kritik af samt falske anklager imod alt, hvad
Israel og jøder gør.
Dobbeltstandarder – eksemplificeret ved den negative
og selektive særbehandling Israel udsættes for, og som
går ud over legitim kritik af den israelske stats politik,
hvor særligt Israel bliver hevet rundt i manegen, uden at
man skelner til reelle problemer i andre regimer og stater.
Modsvaret er de tre C’er:
Cooperation (samarbejde) mellem de organisationer, der
bekæmper antisemitisme
Coalitions (koalitioner) at række ud til andre minoriteter,
der lider under forfølgelse
Combat (bekæmpelse) det er vigtigt ikke at lade stå til
Se Lea Golans oplæg med dansk oversættelse her: djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/staevner
Publikum var mødt talstærkt frem, var engageret og udviste stor spørgelyst. DJV takker for den fine opbakning
også ved dette arrangement.
Stævnedag
DJV’s stævnedag blev skudt i gang af Filip Graversen som
mødelder og Helga Björk Oskarsdottir, sidstnævnte der
på bedste vis leverede det musiske islæt og glæde for Israel i sang og dans.
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Eva Ravn Møenbak leverede på ekspertvis en indgribende og dybdegående udredning af antisemitiske
strømninger i den kristne verden. Foredraget leverede
både eksempler på vildfaren teologi og bibelsk-funderede modsvar. Eva demonstrerede stærkt kirkehistorisk
overblik og leverede klare argumenter mod ”foragtens
lære” samt en effektiv kritik af, hvordan jødedommen
præsenteres i samtidens religionsundervisning, begge
elementer der på indirekte vis bidrager til en negativ
opfattelse af jødedommen. Eva gav os derfor nogle konkrete, bibelske modsvar til disse opfattelser ved at pege
på både nogle af de ting, Gud har sagt til Moses, de ting
Jesus selv har sagt samt hvad Paulus fortæller romerne
om forholdet mellem jøder og kristne. Vi fik både gode
argumenter imod kristen antijudaisme, men allerstørst
et håb om, at oplysning om det sande teologiske syn på
jøderne med tiden kan ændre denne kløft imellem kristne og jøder og de kristnes forkerte opfattelse af jøder og
jødedom.
Modsvar til foragtens lære
Lea Golan udbyggede og udvidede sit budskab fra den
foregående aften med effektfulde men også rystende statistikker og eksempler på, hvordan jøder opfattes og behandles i dagligdagens Europa anno 2019. Hun fortalte,
at de hos The Jewish Agency For Israel har et modsatrettet, men samtidig symbiotisk, ønske om, at alle de unge
jøder i verden, der ønsker at rejse til Israel for at bosætte
sig, skal kunne gøre det i tryghed og fred, samtidig med at
alle unge jøder i verden skal kunne leve i fred og tryghed
uden for Israel.
Frygt i dagligdagen
Sanne Cigale Benmouyal, kendt fra dokumentarserien
”Jøde”, leverede en rørende og tankevækkende finale

om dansk jødisk liv i skyggen af den frygt, som antisemitismens forårsager for helt almindelige jødiske familier og individer i Danmark. Hun formåede at bringe
emnet helt ind i tilhørernes personlige sfære, og der
var ikke nogen der gik upåvirkede fra DJV’s stævnedag. Sanne er nemlig nødt til både at have hemmeligt
telefonnummer og adresse, og har op til flere gange
modtaget dødstrusler, både imod hende og hendes familie. Derudover fortalte hun, at noget af det hun selv
er blevet overrasket over, efter programmerne blev
sendt, er at de værste beskeder og trusler er kommet
fra højrefløjsekstremisterne, eller nynazisterne. Hun
pointerede, at antisemitismen i Europa i den grad er
stigende, men udtrykte stadig et idealistisk håb om,
at præsentation og oplysning om jødedom, allerede
fra barnealderen, vil kunne modarbejde fordomme og
had. Det var et ærligt og modigt oplæg, som på fineste vis endte i, at hun fik lyst den aronitiske velsignelse
over sig inden hun gik.
Alle oplæg kan ses på DJV’s hjemmeside:
djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/staevner/
Venskabstur op ad kysten – Gilleleje og Kronborg
Lea Golan fra The Jewish Agency for Israel var årets gæstetaler. Hun besøgte Danmark sammen med sin ægtefælle, Nir, og det var dejligt at kunne tilbringe tid sammen med vores israelske gæster uden for rampelyset.
Vi lærte hinanden at kende på mere personlig vis, samtidig med at vi fik lov til at dele nogle Danmarksoplevelser
sammen med dem. Kronborg var dramatisk og vindom-

Dan Herron, Linda Møller med Lea Golaln i Gilleleje
sust, men stoppet i Gilleleje var det, der stak dybest. Det
er nu 76 år siden den store flugt over Øresund , da Danmarks jødiske befolkning i 1943 flygtede over sundet,
men det var stadig specielt for Lea Golan og Nir pludselig at se mindepladerne med jødiske bogstaver i en ellers
ærkeskandinavisk fiskerby. Ydermere viste personlige
hilsner, at Israels præsident, Reuven Rivlin, havde været
på besøg samme sted forrige år i forbindelse med 75-års
jubilæet, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen også højtideligholdte jubilæet.
Vi er glade for, at Danmark stadig huskes for denne dåd,
og håber og beder til, at DJV’s arbejde og bidrag i Israel
må bidrage til et nutidigt vidnesbyrd om dansk venskab
til jøder.

Lea Golan blev tolket af Kristen Graversen fra DJV’s bestyrelse
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Adar og Hagai Swed i fællesstuen for Lone Soldiers i det sydlige Jerusalem.

Pusterum – på besøg i soldaterhjemmet
Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel
I Jerusalems sydlige distrikt, fem minutters gang fra
DJV’s lejlighed, ligger der et hjem og helle for 20-30
hårdtprøvede unge jøder, der gør tjeneste i det israelske
forsvar. De har ingen kære mor at vende hjem til, for hun
befinder sig tusinder af kilometer væk.
I Lone Soldiers soldaterhjem tilbyder et ungt forældrepar den perfekte kombination af omsorg og erfaring,
uden at være for langt væk fra hvad de unge Lone Soldiers går igennem. De er et skridt videre på vejen, men
har selv aflagt tjeneste for nyligt og har erfaret på egen
krop, hvad det vil sige at skulle tjene Israel igennem deres værnepligt i IDF.

have familie langt væk. Begge ægtefæller har fået den
zionistiske vision ind med modermælken i Bnei Akiva,
og da jeg spørger om kilder til inspiration, så kommer
de store navne ned fra hylden i bogform med forfattere
som Herzl og Jabotinsky. Hagais familiemedlemmer har
deltaget i de store konflikter, som Israel måtte igennem i
den første del af sin eksistens. Et citat, som Hagai gengiver fra sin mor, forklarer grunden til familiens offervilje:
”… der er intet andet sted på jorden, hvor jøder kan leve
i fred og sikkerhed”.

Hagai og Adar Swed har været gift i 5 år men er kun
26 og har allerede en datter. De mødte hinanden i ungdomsbevægelsen i Bnei Akiva som teenagere. Adar sætter pris på den naturlige og direkte forbindelse til beboerne i huset, og parret har allerede sagt ja til endnu et år
som husforældre.

Den inspiration og vilje til at tjene prøver han at give
videre. Han fortæller om en ung tidligere ultraortodoks
fra Cleveland i Ohio, USA, som startede som et indadvendt espeløv men sluttede af som en løve. Bedstefaderen var holocaustoverlevende og kæmpede omkring
Latrun fortet i Uafhængighedskrigen i 1948. I dag gør
den unge ultraortodokse tjeneste i samme brigade men
med helt andet udstyr end det flimmerpanser den skrøbelige jødiske hær havde i sin første ilddåb. Det er en
bevægende sammenhæng, at bedstefaderens kamp
fortsættes af sønnesønnen.

Hagais erfaring som kampvognsofficer gør, at han har
naturlige lederevner og teknisk indsigt, der kommer
husets unge til gavn. Hagais familiebaggrund er britisk-argentinsk, så han ved også, hvad det vil sige at

Hagais hustru, Adar, har en anden indgang til kontakten
med de unge af udenlandsk herkomst. Hun havde direkte kontakt med Lone Soldiers, da hun var underviser
på 3-måneders intensive sprogkurser i løbet af sin egen

DJV - side 6

Ægteparret byder to trætte soldater velkommen hjem efter
krævende øvelser i terrænet.

Lone Soldiers gør tjeneste over hele Israel,
og er aldrig langt fra hvor tingene sker.

tjenestetid. Hebraiske sprogfærdigheder åbner døre, og
det er super vigtigt, at ikke-israelske jøder hurtigt får
tilegnet sig praktiske vendinger og alment sprogbrug.
Hæren har ikke altid plads til tålmodig sprogpædagogik.
I dag er Adar specialunderviser i gymnasiale 1.g- klasser,
mens Hagai læser Mellemøststudier på Hebrew University.

i terrænet. Han har hårdt brug for det pusterum, som
soldaterhjemmet kan give ham denne weekend.

Spændinger i Israel bliver mærket øjeblikkelig, fordi de
unge når som helst kan blive ringet op med besked om
at melde sig til deres i enheder ved Gaza, i Golan eller
på Vestbredden. Adar fortæller om et opbrud ved missilregn fra Gaza for nylig.

Personlig hilsen til DJV’s læsere fra Adar og Hagai
Først og fremmest: Tak! Jeres støtte gør en stor forskel og
gør at enlige soldater ikke behøver at forblive enlige og
får hjælp til at komme igennem svære perioder med personlige udfordringer eller bureaukratiske problemer. Disse ville nogle gange kunne afspore de unge mennesker.
Stort tak til Dansk-Jødisk Venskab!

Nærkontakt og støtte fra Naboerne
Den lokale omsorg er bemærkelsesværdig, og naboer
kommer med mad til de unge soldater. En soldat var
sengeliggende i en måned en gang, men naboerne kom
hyppigt og uopfordret med mad.
Da jeg tager billeder til artiklen fredag formiddag, kommer de første Lone Soldiers tilbage til tjeneste. Hagai er
stadig i kontakt med soldater seks måneder efter at han
er udtrådt af hæren. Det er tydelig, at der er en varm og
ubesværet hengivenhed mellem de unge soldater og det
unge par. Der bliver grinet og talt om lavpraktiske ting,
såsom om der er æg i køleskabet.
Soldaterne kommer ind ad døren med tung oppakning,
og den ene lader til at have været på manøvre i terrænet
uden at have sovet de sidste to døgn. Han har desværre
fået problemer med den ene fod, fordi han ikke har haft
friske sokker de sidste 10 dage, hvor han har været ude

Man fornemmer klart at Hagai og Adar er et godt match
for de unge soldaterdrenge og –piger.

DJV - side 7

Avinoam ifører sige bedesjal før morgengudstjeneste i synagogen Mevasser Shalom.

En søn af Israel - Avinoams Bar Mitzvah
Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel
Det er tidligt på morgenen, meget tidligere end man ville
forvente at se Orr Shaloms teenagere oprejst og vågne.
Men det kan man i dag, fordi der er noget vigtigt, der skal ske
før arbejds- og skoledagen går i gang. Det er i dag 13-årige
Avinoam skal læse højt i synagogen for første gang.
Udefra ligner synagogen, Mevasser Shalom, et forsamlingshus i et lokalt nabolag, men indenfor er den elegant
og smagfuldt indrettet.
Da jeg træder ind, er Avinoam allerede i gang med at blive
forberedt af en af menighedens ældste. Han iklædes sit bedesjal og de andre genstande, der foreskrives i Mosebøgerne. Da han slynger bedesjalet om skuldrene, ligner han et
kort øjeblik en superhelt, der er ved at iføre sig sin kappe.
Selv føler Avinoam at disse øjeblikke gør ham til mere af en
mand og tættere forbundet med sit folk.
Det er mest sigende og det største indtryk, jeg har fra
denne dag, er inddragelsen af en ung dreng i Israels åndelige og religiøse fællesskab. Det er ikke en vej han går
alene, og det er ikke en begivenhed, der fokuserer på ham
alene, hvilket gør det så meget mere betydningsfuldt.
Avinoams spæde stemme bakkes op af menighedens gensvar. Avinoam fejres, fordi han i dag optages i noget, der
er uendelig meget større end ham, både mht. det ældgamle israelitiske folks historie og traditioner, men især fordi
han indtager en ny og vigtig plads foran Abrahams, Isaks
og Jakobs Gud, universets Herre og Skaber.
Det er meget specielt og rørende at høre menigheden
stemme i med ”Hellig, hellig, hellig”, da Avinoam med hjælp
tager den tunge Torah-rulle frem fra bag forhænget. Lidt
senere er der fuldstændig stilhed i den ellers aktive synagoge, hvor folk hver især beder i deres indre.

DJV - side 8

Da Avinoam skal læse højt fra Torahen, signalerer rabbineren til tilskuerne fra balkonen, og en regn af slik og karameller vælter ned over læsepulten. Avinoams mor og
bedsteforældre er tilstede, men det er hans Orr Shalom
far og bror der er med ham som oppassere, og jeg sidder
næst i rækken. Avinoams far er desværre ikke med, da han
er i sørgeperiode over sin egen fars død.
Uden for gudstjenestesalen er der en kort minireception.
Det er nemlig hverdag, og alle skal videre i skole eller på
arbejde. Det er således normaliteten sammen med det
ekstraordinære, som gør denne dag speciel i det stille.
Tekststykket, der blev læst op den dag, er den første i årscyklussen for den jødiske tekstlæsning af mosebøgerne, og
hedder ”I begyndelsen…” efter biblens første ord. Dansk-Jødisk Venskab er glade og rørte over, at vi kunne være med til
Avinoams særlige begyndelse i Guds hus. Må Avinoam altid
stå ind for Guds ansigt, og må Herren altid løfte sit åsyn på
denne søn af Israel og hans brødre og søstre.

Avinoam og Dan Herron

Chanuka-indsamling
Dette års Chanuka-indsamling går til støtte og opmuntring
for den hårdtprøvede israelske befolkning i Syd-Israel på
grænsen til Gaza. Civile israelere lever i konstant frygt for
palæstinensiske raketangreb. Den israelske befolkning

har få sekunder til at søge dækning i det nærmeste
beskyttelsesrum.
Mærk dit bidrag ”Syd-Israels børn”, når du giver til:
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 0009327398

Den israelske befolkning tæt på Gaza
har kun få sekunder til at søge dækning i det nærmeste beskyttelsesrum.

Raketter affyres fra Gaza.

Israels nærområder omkring
Gazastriben er alt for hyppigt under
angreb fra terrororganisationerne
Hamas og Islamisk Jihad.

Israelske børn søger tilflugt i
beskyttelsesrum.

Israelske børn sover i
beskyttelsesrum.
Kilde for billeder: Wikipedia Commons - Kilde for kortet: Det israelske forsvars Facebook side
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Thanks to Scandinavia - Tak til Skandinavien
Endnu et stærkt vidnesbyrd på den taknemmelighed jøder har til Danmark er
”Thanks To Scandinavia” fonden. Den
blev grundlagt af vores egen Victor Borge, sammen med amerikanske Richard
Netter, i 1963. Formålet er netop at sige
tak for det mod, den tolerance og medmenneskelighed der blev udvist af den
brede danske befolkning overfor det
jødiske mindretal under 2. verdenskrig.

Victor Borge

Siden dens grundlæggelse har fonden uddelt 3.500 stipendiater, og for studieåret 2019-20 har DJV’s egen Dan
Herron modtaget et fuldt stipendiat til at læse en et-årig
master i Jerusalem på det prestigefyldte Hebrew University. Dan er i fuld gang med studierne, som han varetager
sideløbende med sit arbejde for DJV i Israel.

Israel i hjertet –
Frivillig i Danmark
En stor tak til de danske frivillige, der var
med til at få stævnelogistikken til at køre.
Her vil vi gerne særligt nævne: Hilde Dolva,
Esther Larsen og Ruth Christensen.
Kunne du tænke dig at være lejlighedsvis volontør til DJV’s arrangementer, så sig blot til. Hvis
du kunne forestille dig at være med oftere, så se
vores åbne volontørpositioner her:
djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/israel-i-hjertet/
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Hebrew University Jerusalem

Der lyder et gensidigt tak fra DJV til ”Thanks to Scandinavia”
for deres årlige bidrag til venskab mellem danskere og jøder.
Du kan læse mere om hvordan man søger legater til
sprogskole- og universitetsophold her:
www.thankstoscandinavia.org

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:
17/12 i 2019, 21/01 og 18/02 i 2020
Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og
er åbne for alle interesserede. Kom og bliv
opdateret på situationen i Israel.
Velkommen!

Kære venner
Dette blad er årets sidste udgivelse fra
Dansk-Jødisk Venskab, og det er en god anledning til at sige en stor og hjertelig tak for
de mange bidrag, som er indkommet gennem
2019. Uden denne støtte kunne vi ikke formidle hjælpen til vores samarbejdspartnere i Israel.
Gennem året har I kunnet læse artikler fra Orr Shalom, Jewish
Agency, Ahavat Kol Israel og Lone Soldier, som beskriver
hvor meget glæde og opmuntring jeres donationer betyder for

dem. Igen skal der lyde en stor tak for alle de trofaste donationer gennem 2019.
Med dette vil jeg også ønske jer en glædelig advent, juletid og
Chanuka, samt et velsignet nytår 2020. Godt at tænke på, at vi
sammen fortsat kan velsigne Guds folk Israel, også i det nye år.
Bedste hilser
Filip Graversen
Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab
September 2019:
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Henny & Bent Larsen 250, Kirsten
Nielsen 500, Johan Due 500, Frede & Lillian Jensen 1500, Vickie
Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Margit
Irene Olsen 250, Birta Hansen 200, Lis Mikkelsen 200, Margit
Vielsted 100, Peter & Lene Kusk 200, Thomas & Renate Thomsen
100, Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 150, Joan Sørensen 200,
Jens Erik & Else Pedersen 100, Eva & Ove Stage 100, Jørgen Anker
Hansen 100, Ejner Elias Pedersen 300, Ove Pedersen 400, Anette
Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Bodil Jensine Nielsen 500, Ole
Hansen 150, Lis Pedersen 200, G & H Marsbøll 200, Anni Bak Frank
150, Knud Møller-Christensen 150, Elsebeth Horst Sørensen 200,
Chr. Kruse 600, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Ole
Jensen 400, Niels Flensted-Jensen 100, Kirsten & Poul Hegelund
1000, Elisabeth Stein 2000, Jørgen V. Petersen 3000, Hanne Jensen
150, Dora Andersen 300, Anna Wendelboe 4000, Bøn & Fællesskab
Bykirken i Vejle 1000, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch
Nielsen 100, Ole Hansen 150
Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Jens Toft-Sørensen 200,
Anonym 500, Gudrun Larsen 200 O.Sh. og 200 L.S., Anne Maria
Zachariassen 150, Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1000, Karin
Dianne Kampp 100, Anonym 1500 O.Sh., Mads Koch Federspiel
100, Henrikka Øregaard 150 O.Sh. Elisabeth Sukkot 6000
Oktober 2019:
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Michael Bramming 100, Jørgen

Anker Hansen 100, Johan Due 500, Vickie Ann Nielsen 500, Inge
& Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Birta Hansen 200, Joan
Sørensen 200, Anonym 100, Tage Barrit Nielsen 150, Jens Erik
& Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Thomas
& Renate Thomsen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 100, Kirsten
Nielsen 1000, Ninna Pedersen 500, Eva & Ove Stage100, Ove
Pedersen 300, Anette Pugh 500, Alice Hamann 1000, Eva Nielsen
Vosegaard 500, Gisela Kühn 400, Mrk. E.S.N. 200, Elsebeth Horst
Sørensen 200, Henning Evald Lütje 500, Hava & Bjørn Andersen
100, Birgit Kamper Nielsen 200, M & F. Kaltoft 100, Knud MøllerChristensen 150, Bodil Nielsen 500, Lissi & David Herron 3.200,
Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Helge Willy Aaberg
7000, Eva Guldborg Jensen 500, Mette Sonne Pedersen 100, Tove
Høst 300, Kjeld Sommer 600, Niels Flensted-Jensen 100, Kirsten
Swinth Olesen 2000, Bente & Preben Müller 1200, Susanna &
Salle Fischermann 400, Elisabeth Stein 2000, Jørgen V. Petersen
3000, Joy Eastwood Mouritzen 100, Dora Bjørneboe 4000, Helga
Björk Oskarsdottir 100, Anonym 3600, Grethe Sørensen 300, D &
T Rasmussen 200, Edel M. Sørensen 3000, Ole Jensen 300,Hanne
Buch Nielsen 100, Rasmus Eliyah Johansson 100, Søren Bøgel
Pedersen 150
Fattige og nødstedte jøder:
Anonym 1000, Charlotte G. Knudsen 300, Henny & Bent Larsen
250, Mrk. KIG 500, Rita Madsen 1000, Jens Toft-Sørensen 200,
Anonym 1500 O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Anonym 500,
Mads Koch Federspiel 200 L.S., Kirsten Frost Nielsen 12.000,
Anni Bak Frank 150, Kirsten Genach 1500 AKI
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Afsender: Dansk-Jødisk Venskab, Helsingevej 11, 2830 Virum

Et medlemskab i Dansk-Jødisk Venskab giver stor effekt i Israel for små penge.
Det koster kun 100 kr. at blive medlem i DJV.
Dansk-Jødisk Venskab støtter Israels egne organisationer direkte i deres arbejde i
Guds land, f.eks. arbejdet med at bringe jødiske immigranter til Israel og give dem en
succesfuld start i landet.
Hvad gør jeg for at blive medlem? Klik ind på vores hjemmeside her: djvenskab.dk/stot
eller betal 100 kr. på vores girokonto 1551 000932 7398 og send en mail til kasserer,
Filip Graversen, på graversen4171@os.dk med dit fulde navn og adresse.

STØT
ISR AEL
BLIV MEDLEM
I DJV

