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Antisemitisme anno 2019
– hvad gør vi?
Vi bringer her 1. del af Eva Ravns Møenbaks undervisning på Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne d. 2. november 2019
Temaet til dette års Israel-stævne er Antisemitisme anno
2019 – hvad gør vi? Jeg vil gerne begynde mit oplæg med
at gøre opmærksom på en stor undersøgelse, som er blevet foretaget af EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Jeg nævner denne undersøgelse allerede her fra
starten af mit opæg for på den måde at pege på emnets
omfang og relevans. Denne meget omfattende rapport
blev offentliggjort i december 2018 og er baseret på svar
fra 12 EU-lande, heriblandt Danmark. Rapporten viser, at
Eva Ravn Møenbak
antisemitismen i Europa stiger. 9 ud af 10 jøder oplever, at
antisemitismen dvs. jødehadet er vokset de seneste fem år. Dette had giver sig
udslag i trusler, chikane og fysisk vold. Så problemet er desværre højaktuelt. Og
vi mener i Dansk-Jødisk Venskab, at vi som kristne har et specielt ansvar for at
modarbejde dette onde. Det kommer til udtryk i DJV’s formålserklæring, hvor
der kort og klart står: ”Vi vil modarbejde antisemitisme”. Dvs. vi vil ikke være
tavse, vi vil ikke tie, men vi vilEngagement
gøre som profeten
Esajas:
for Zion

• For Zions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems
skyld, vil jeg ikke være tavs, før dens ret bryder
frem som et lysskær og dens frelse som en
flammende fakkel (Esajas 62,1).
Og hvis man i dag ikke vil være tavs, når det gælder Zion og Jerusalem, så kræver det, at man engagerer sig og imødegår antisemitismen.
Definition på antisemitisme
Lad os begynde med at se på, hvordan antisemitismen kan defineres. Jeg bruger
Definition af antisemitisme
her den amerikanske professor i sociologi Helen Feins definition

• Den amerikanske sociolog Helen Fein definerer
antisemitisme som
• "A persisting latent structure of hostile beliefs towards Jews
as a collective.

• en vedvarende latent struktur af fjendtlige
opfattelser af jøder som et kollektiv.
Hun siger, at antisemitisme er en vedvarende latent struktur af fjendtlige opfattelser af jøder som kollektiv, dvs. samlet befolkningsgruppe. Udtrykket latent
struktur er her vigtig. Det drejer sig om nogle fjendtlige, negative grundopfattelser af jøder som kollektiv, som folk. Det er en kendt sag, at disse negative
grundopfattelser af jøder og staten Israel findes i flere miljøer, lige fra højreekstreme grupper til ekstremt venstreorienterede miljøer. Og disse negative
grundopfattelser findes også i islamistiske miljøer.
Foragtens lære
Det vi imidlertid skal fokusere på nu, er antisemitismens specielle udtryk i kristne kredse, det som også bliver kaldt antijudaisme eller Foragtens lære. Udtrykket ’Foragtens lære’ er et begreb, som den franske historiker Jules Isaac har
skabt. Og det er denne lære, vi nu skal fokusere på.
Denne Foragtens lære består af følgende punkter.

Foragtens lære
(Jules Isaac, fransk historiker)
• Jøderne

er Kristus-mordere.
Jøderne bærer derfor på en kollektiv skyld og er
forkastet af Gud.
• Jødedom er værdiløs lovtrældom.
• Den kristne kirke har erstattet det jødiske folk og
overtaget forjættelserne. Kirken er Guds nye folk
(erstatningsteologi).
•

Disse opfattelser er altså en særlig udgave af antisemitismen, som kaldes antijudaisme. Vi kommer til at gennemgå
punkterne, men jeg vil gerne allerede nu understrege, at
denne antijudaisme er en vranglære, den er ikke i overensstemmelse med, hvad Bibelen lærer om det jødiske folk og
Israel.
Foragtens lære har været et gennemgående træk i kristnes opfattelse af jøder. Vi bliver nødt til at forholde os til,
at Hitlers rædselsregime fremstod i det kristne Europa,
det var lige her i vores del af verden, at seks millioner
jøder blev dræbt. Det skete i et Europa, der havde været under kristendommens indflydelse i 1000 år med en
forkyndelse af Foragtens lære. I århundreder blev kristnes opfattelse af jøder formet og dannet af denne lære.
Vi skal helt frem til tiden efter Holocaust, før i hvert fald
nogle kristne kirker bliver opmærksomme på deres traditionelle antijødiske lære, og også erkender, at der er en
sammenhæng mellem denne lære og forfølgelserne og
drabene på jøder op igennem historien, og som kulminerede i Holocaust.
Men Foragtens lære er ikke kun noget, der hører fortiden
til. Den manglende forståelse, den manglende agtelse for
jøder og jødedom findes også i dag, og den findes i kirkelige
kredse, men man kan også finde spor af den uden for kirkelige kredse. Den måde, som forholdet mellem jødedom og
kristendom oftest fremstilles på i fx religionsundervisningen i skolen, kan bære præg af denne negative opfattelse.
Prøv at se på denne illustration, som findes i en lærebog i
kristendom som en del af faget religion i gymnasiet. Bogen
udkom i 2016.

Fremstilling af frelseshistorien i lærebog til
faget religion i gymnasiet (2016)

Det er en ny lærebog, men med et indhold, der blot gentager den stereotype opfattelse af jødedom. Det drejer

sig om en fremstilling af frelseshistorien, dvs. den kristne grundfortælling, der starter med skabelsen, derefter
syndefaldet, dernæst Moses og loven og i den forbindelse udvælgelsen af det jødiske folk, derefter Jesu død og
opstandelse og syndernes forladelse, og som det sidste
punkt ude i fremtiden menneskers frelse eller fortabelse.
Det meste i denne fremstilling er jo helt i overensstemmelse med Bibelens lære. Men der er ét sted, hvor det
går galt, hvor kæden knækker, og det er der, hvor Moses
og lovoverholdelse placeres sammen med syndefaldet
nede i afgrunden. Moses og lovoverholdelse sættes sammen med syndefaldet, og man får det indtryk, at Moses
og loven er noget negativt. Det er en forkert opfattelse.
Hvis I er kirkehistorisk interesseret, så afspejler denne
illustration teologen Markions antijødiske lære fra det 2.
årh. Der er rigtig meget at sige om Markion, men det skal
jeg lade ligge.
Bibelens afvisning af Foragtens lære
I stedet vil vi lytte til, hvad Paulus skriver i Romerbrevet
9,4: ”De er jo israelitter (og det er ment som en hæderstitel), de har førstefødselsretten og herligheden, de har
pagterne, løfterne og loven. De har fædrene og fra dem
er Kristus kommet som menneske”. Alle de ting, som jøderne har, og som Paulus her opremser, er ment positivt. Paulus fremhæver disse ting som noget værdifuldt,
ikke som noget, der hører til nede i en afgrund sammen
med synd og død. Paulus skriver Romerbrevet omkring
år 56. Og når det gælder i år 56, så gælder det også i år
2019. At placere Moses og loven og Israels lovoverholdelse nede i en afgrund sammen med syndefaldet er en
udbredt måde at fremstille jødedom på. Det er ligeledes
en almindelig opfattelse, at den gamle pagt erstattes af
den nye pagt. Men her må man huske på, at ’ny’ betyder
’fornyet’. Når alt dette er sagt, er det selvfølgelig vigtig at
understrege, at når en lærebog i kristendom indeholder
en sådan illustration, så er det jo ikke, fordi bogen er
antisemitisk, men det skyldes meget kort sagt, at den
gengiver en indefra synsvinkel, som er præget af en luthersk synsvinkel. Og her ved vi, at den skarpe modsætning mellem lov og evangelium står helt centralt. Men
fordi det er luthersk, er det ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Skriften, med Bibelen. Dog må man desværre konstatere, at denne opfattelse af jøder og jødedom er udbredt. Det er nogle meget stærke strukturer,
nogle meget stærke paradigmer, som ikke sådan uden
videre ændres. Det er en kendt sag i socialpsykologien,
at dissonant information forkastes. Information, der går
imod en allerede eksisterende stærk grundopfattelse,
godtages ikke, den forkastes. Foragtens lære er en sådan
dybt rodfæstet grundopfattelse, som ikke så let ændres.
Men det er ikke kun et spørgsmål om psykologi, der er
også en åndelig dimension i antijudaisme og antisemitisme, som vi skal vende tilbage til.
Nu vil vi vende os til en imødegåelse af de andre dele af
Foragtens lære. Jeg har opstillet en oversigt, der viser Foragtens lære på den ene side, og Bibelens lære på den anden.
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Foragtens lære
• Jøderne er Kristus-mordere
• Jøderne bærer derfor på en
kollektiv skyld og er forkastet af
Gud.
• Jødedom er værdiløs lovtrældom.
• Den kristne kirke har erstattet det
jødiske folk og overtaget
forjættelserne. Kirken er Guds nye
folk (erstatningsteologi).

En sådan sammenligning viser os, at Foragtens lære er
forkert og er et udtryk for utrolig dårlig teologi. Det sidste punkt i denne imødegåelse af Foragtens lære vil jeg
gerne kommentere yderligere. Erstatningsteologien bliver tilbagevist af metaforen med de to oliventræer, som
Paulus bruger til at beskrive forbindelsen mellem jøder og
kristne.

Bibelens lære
• Se, dér er Guds lam, som bærer
verdens synd” (Johs. Ev. 1,29).
• ”Gud har ikke forkastet sit folk, som
han først har vedkendt sig”
(Rom. 11,2).
• ”Frelsen er fra jøderne” (Johs. Ev.
4,22). ”De er jo israelitter. De har …
pagterne og løfterne og loven …”
(Rom. 9,4).
• ”Hedningerne (=ikke-jøderne) er
medarvinger og medindlemmede i
legemet og har medandel i
forjættelsen i Kristus Jesus”.
(Ef. 3, 6).

sker ved tro på Jesus. De kristne bliver en del af det ædle,
frugtbare oliventræ, som er Israel. Og fordi det forholder
sig sådan, at kristne er medarvinger og ikke enearvinger
til Guds velsignelse og frelse (se Paulus brev til Efeserne,
kapitel 3), så kommer Paulus med to formaninger til menigheden.

Paulus’ formaninger til menigheden:
”Du skal ikke hovere over de andre grene” (dvs. du skal

ikke ringeagte det jødiske folk).

”Husk på, at det ikke er dig der bærer roden, men
roden der bærer dig”.
(Rom. 11,18-19)
Paulus skriver her imod den kristne menigheds misforståede opfattelse af forholdet mellem kristne og jøder. Der
er ikke plads til kristnes hovmod, der er ikke plads til foragt for jøder. Paulus afviser fuldt og helt Foragtens lære.
(2. del af Eva Ravn Møenbak oplæg kommer i næste nummer
af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab)
Det kan man læse om i Romerbrevet kapitel 11. Foreningen af Guds folk, dvs. jøder og kristne, sker ved, at
de kristne bliver associeret, de bliver medindlemmet og
meddelagtige i løfterne til Israel. Denne forening sker
ikke ved substitution, den sker ikke ved, at de kristne erstatter jøderne som Guds folk. Den sker ved, at de kristne
slutter sig til og bliver forenet med det jødiske folk, og det
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Klodset kunst - Legoudstilling i Holon (tidl. lejr)

DJV handler med perfekt timing for Israels sydlige region
Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel, opsummerer her
en samtale med Yael Raz, leder for JAFI’s fond for terrorofre

ligt tilstede over hele Israel, hvor hun besøger familier og
koordinerer JAFIs projekter for terrorofre.

Hurtig reaktion bringer hjælpen frem
Helt ekstraordinært og med kort varsel var Dansk-Jødisk Venskab i stand til at sende en stor hjælpegave på
kr. 100.000 afsted til Israels betrængte sydlige front til
Gazastriben. Vi takker hjerteligt for det giversind og den
medfølelse, som Dansk-Jødisk Venskabs medlemmer
har vist israelske børn i grænseområdet til Gaza igennem vores Chanukaindsamling i december 2019. Det er
en stor og varm tak, som gentages i min samtale med Yael
Raz fra The Jewish Agency For Israel (JAFI), som leder arbejdet for JAFI’s fund for terrorofre.

Situationen for børn i grænseområderne op til Gazastriben ligger hende særligt på sinde, fordi den vedbliver
med at være opslidende alvorlig. I modsætning til andre
konfrontationer og terrorangreb, oplever personer her
ikke en fuld tilbagevenden til normalitet. I stedet er der
et ujævn mønster af raket- og morterangreb, der sender
beboere i beskyttelsesrum og kældre med meget kort
varsel, nogle gange så kort varsel at alarmen først lyder
lige efter et nedslag.

Dansk-Jødisk Venskab var med til at løfte opgaven med
at give aflastning for 150 israelske børn i forbindelse
med den jødiske Chanuka højtid, som fejrer makkabæernes genindvielse af templet, som også er omtalt i Johannes Evangeliet 10,22.
Situationsrapport fra Gazaregionen
Yael er engageret både på visionsplan og detailniveau.
Hun er involveret i de helt store operationer, såsom den
midlertidige evakuering af israelske børn i 2014, under
Operation Protective Edge imod Hamas, hvor fonden for
terrorofre koordinerede evakueringen af 72.000 børn
fra frontlinjen til sikre områder, men hun er også person-

Nogle børn lider af alvorlig psykisk skade grundet disse
forhold, og det er dem disse særlige lejre henvender sig
til. I løbet af de sidste to år har disse børn skullet døje
med brand- og drageballoner, der sætter haver, legepladser, jordbrug og skove i brænd i den ellers smukke
region. Røgen, bombeeksplosioner og skud, i forbindelse
med de ugentlige demonstrationer organiseret af Hamas
ved grænsehegnet mellem Israel og Gaza, er alt sammen
noget, der forårsager PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom) og angst hos børn.
Aflastningslejre
JAFI’s aflastningslejre er beregnet på børn med netop
disse problemer. Lejrenes strukturerede program og berigende aktiviteter spiller en vigtig rolle i børnenes rehaDJV - side 5

Besøg på Weizman Instituttet (tidl. lejr)

bilitering og evne til at håndtere deres lidelse. Lejrene er
et afbræk, som sikrer positive barndomsoplevelser. Lejrene er med til at modvirke, at følelsesmæssigt belastede
børn trækker sig fra deres liv og søger ind i isolation. Det,
at lejrene finder sted i skoleferien, udgør også en vigtig
støtte til forældrene. På denne 3-dage lange lejr var børnene med på en tur til Tel Avivs ”Uafhængighedsrute”,
som involverer besøg på historiske lokaliteter og museer, samt et legeland, cirkusforestilling og videnskabspark
i Beer Sheva.

mit tredje år, og jeg nyder at møde staben, de andre børn,
alt imens at jeg ved, at jeg kan komme til at tilbringe et
par dage uden for vores region”.
Nofit Cohen, mor til to fra Netivot: ”Jeg vil gerne takke
JAFI og aflastningslejrene for at give os lov til at deltage i
så vidunderlige og berigende aktiviteter. Dette er første
gang, at mine børn har deltaget i lejrene, og det var simpelthen vidunderligt. Børnene nyder det virkelig og kommer hjem med en masse spændende minder. Desværre
havde vores familie ikke råd til familieaktiviteter, og dette var vores eneste chance for at give børnene på linje
med, hvad deres andre klassekammerater har råd til. Jeg
skriver til jer med tårer i øjnene, så taknemmelig for jeres
hjælp og hvad I har gjort for os.”
Tzvia Takiya, mor til to fra Ashkelon: ”Mine børn nød
virkelig Chanukah aktiviteterne i Tel -Aviv. Vi har taget
del i aflastningslejrene igennem 8 år nu. De er så positive
for mine børn, som lever i konstant frygt for raketild. Det
lader dem opleve en normalitet på linje med andre børn
for et par timer.”

DJV’s Chanukaindsamling var en stor velsignelse for udsatte
og traumatiserede børn i grænseområdet til Gaza

Personlige vidnesbyrd og tak
PTSD er desværre en lidelse der er meget svær at komme til livs, men hjælpen, som DJV’s støtter har givet, er
uvurderlig, som de følgende udtalelser fra deltagere, forældre og organisatorer af Chanukalejren viser:
A, 9 år: ”Jeg ser frem til skoleferierne, så jeg får en invitation til at mødes med mine venner fra lejrene. Dette er
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Hila Gaier, Koordinator for JAFI’s fond for terrorofre:
”Det er virkelig spændende at se børnene gense hinanden efter et par måneder, hvor de ikke har set hinanden.
De fleste lever ikke i de samme byer eller lokalsamfund.
De knytter virkelig unikke bånd mellem hinanden. Det
er en mulighed for dem at forlade den sydlige regions
stress og blot være børn for en dag. Vores instruktører
er fulde af varme og kender familierne, så det hele føles
som en familiebegivenhed. Hver gang en yngre søster
eller bror til en af vores deltagere støder til på lejrene
bliver de omsluttet af de ældre børn.

Husmoder, Osher, med Orr Shalom dreng på cykeludflugt

”Mine drenge”
Mød Osher, en familiehusmor i Orr Shalom
Af Idit Codesh
Her følger et unikt indblik i en Orr Shalom mors travle
dagligdag, hvordan hun er samlingspunkt for et hav af
personer og aktiviteter, alt imens hendes kærlige engagement og vision for sine ”drenge” bærer hele familien igennem hverdagen.
En populær og hengiven personlighed
Osher er husmor for et Orr Shalom familegruppehjem
i det centrale Israel, som danner rammen for ni unge
teenagedrenge i alderen 13 til 17. Osher begyndte i Orr
Shalom som volontør i Nationaltjenesteregi (det sociale
alternativ til militærtjeneste) for 8 år siden. Da Oshers
nationaltjeneste nærmede sig sin afslutning, var der en
åbning på husmorpladsen. Nu er Osher tæt på at fuldende sit syvende år som familiehusmor i Orr Shalom. Osher
er fuldt ud dedikeret til ”sine” børn, i hvem hun investerer
al sin energi og kærlighed for at de må opnå succes. Når
man besøger hjemmet, så ser man straks, hvordan drengene flokkes om hende. Hver enkelt vil fortælle hende om
deres dag, vise hende et spændende fund de fandt på vej
hjem fra skole, dele deres seneste karakterblad, fortælle
hende om den bog de er i gang med at læse eller vise hende deres sidste nye fodbold trick…
“En dag i livet” – Med Oshers egne ord
Jeg vågner kl. 6.30 hver dag og begynder at vække drengene. Som man nok kan forestille sig, så kan det være

svært at få ni teenagedrenge ud af sengen! Når klokken
runder kl. 7, så er alle nedenunder for at spise morgenmad, og jeg begynder at smøre madpakker. Jeg prøver på
at have mindst tre forskellige valgmuligheder for dem –
de vælger en ”hovedret” og pakker selv deres ”sideretter”
– såsom chips, saltkringler, skåret frugt og grøntsager. Mit
mål er åbenlyst at de skal nyde deres madpakker!

Osher plejemor for Orr Shalombørn på 7. år
Skoledagen begynder
De er alle teenagere, så de kan selv gå hen til skolen. Fra
kl. 8.15 er huset tomt, dog er der selvfølgelig nogen der
en gang imellem ikke føler sig vel tilpas og bliver nødt
til at blive hjemme. Jeg bruger tiden mellem kl. 8.15 og
kl. 13.00 på at handle ind, rengøre huset, mødes med
hjemmets støttestab, som inkluderer lektiehjælpere og
DJV - side 7

huspsykologen. Nogle gange skal jeg også til møder på
børnenes diverse skoler. Nogle gange har jeg en time til
blot at slappe af! Min telefon ringer igennem hele dagen
– man skal forestille sig, at hver dreng har et helt ”støttenetværk” af mennesker rundt om sig. Jeg er i konstant
kontakt med biologiske forældre, sociale arbejdere, lærere og psykologen. Så jeg er den centrale kontaktperson
for alle dele af ”støttenetværket” og i grænsefladen mellem netværket og drengene hele tiden. Drengene selv har
ofte for vane at ringe til mig i løbet af dagen for at spørge
om at få et lift, informere mig om besøg hos venner, eller
for at spørge hvad aftensmaden står på!
Drengene kommer hjem fra
skole mellem kl. 13.00 og
14.30 og slapper lidt af før
frokost. Kl. 14.30 sætter vi
os til bords for at spise en
god varm frokost sammen.
Mellem kl. 15.00 og kl.
16.00 er ”tid på værelset”,
som er tid uden telefoner,
TV eller andre skærmflader. Efter denne periode
kommer lektiehjælpere og
Osher med en af hendes
hjælper børnene med dedrenge ved svømmebad
res skolearbejde. De ældre
nationaltjenestefrivillige
hjælper de ældre børn med at studere til studentereksamens mange prøver. Hvis nogle af børnene ikke har lektier, så spiller jeg uformelle undervisningsspil med dem,
som hjælper med at skærpe f.eks. matematik- og engelskkundskaber.
Fritidsaktiviteter
Fra kl. 16.00 - 19.00 er det fritid, og hver eneste dreng har
sine egne aktiviteter. Dette er også perioden, hvori terapeutisk behandling og støtte finder sted. Drengene besøger deres venner eller får selv besøg – nogle har kærester,
som de bruger tid sammen med i stuen. Nogle af drengene
spiller videospil, andre har fritidsaktiviteter eller sportsklubber (og selvfølgelig er fodbold meget populært!). En
dreng er interesseret i musik og at være DJ, så vi har lavet
et lille lydtæt mini-studie for ham i kælderen – hvor han
investerer tid næsten hver eftermiddag. En af de nyeste
drenge elsker havearbejde, så han har fået lov til at bruge
sidehaven, hvor han er begyndt at dyrke grøntsager!
Dagen slutter
Det hele kan godt blive hektisk, men det er denne periode
på dagen, som jeg holder mest af. Huset er virkelig levende og fyldt med mennesker, og jeg har altid travlt med at
køre børnene til venner eller hjem igen, til deres klubber,
eller med mere indkøb. Efter perioden med fritid, laver vi
alle aftensmad sammen og sætter os så til bords mellem
20.00 og 20.30 om aftenen. Efter aftensmad er det tid til
et brusebad og sengetid mellem 21.30 og 22.30, alt afhængig af drengenes alder.
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Det ekstra familiemedlem
Det er dagens grundlæggende rytme, selvom nogle dage
er mere hektiske og andre mere rolige. Fik jeg nævnt at vi
også har en hund?! Den tilfører helt sikkert endnu et skørt
element til hele cirkusset men også en masse kærlighed
– drengene har alle personlige bånd med hende, holder
meget af hende, og der mangler aldring nogen til at gå tur
med hende.

Familiehunden er alles kæledægge

Med hensyn til mit personlige liv… ja, mit hjemmeliv og
arbejde er selvfølgelig dybt viklet ind i hinanden – jeg
bor, hvor jeg arbejder. Jeg er en meget social person, og
mine venner er meget vigtige for mig, og de kan komme på besøg i løbet af ugen, og særligt på Shabbat. Mine
brødre kan også godt li’ at komme på besøg, når de kan.
De kender mine unger, og de kender mit liv – mine drenge
kender også min familie og venner! Vi er en stor familie.
Kultur har min store interesse – skuespil og koncerter. Jeg
prøver at inkludere drengene, når jeg kan, fordi jeg gerne
vil præsentere dem for de finere ting i livet, såsom kunst
og skønhed, og hvad det er muligt at skabe i verden.
Alle har noget at give
Frivilligt arbejde er også ekstremt vigtigt for mig, og jeg
prøver at afvikle mindst seks projekter om året med drengene. F.eks. sælger vi chokolade for at støtte børn med
dødelige sygdomme, organiserer hospitalsbesøg og den
type aktiviteter. Det er virkelig vigtigt at vise drengene,
at de er i stand til at give – at blot fordi de har brug for en
masse støtte, så betyder det ikke, at de ikke kan yde støtte
til andre, som har det værre end dem selv.
***
Tak til Dansk-Jødisk Venskab
Osher er blot ét – omend et fantastisk – eksempel på den
dedikerede og kærlige stab, som er ansat hos Orr Shalom.
En kæmpetak til Dansk-Jødisk Venskabs vedvarende investering i Orr Shalom. Med vores danske venners trofaste støtte er det muligt at give Osher, og andre familiehusmødre som hende, den støtte, udrustning og uddannelse,
som muliggør, at Orr Shaloms børn får en reel chance for
at leve et godt liv I Israel.

Takkebrev for AKI’s indsats

Man skutter sig i Jerusalms våde vintervejr.

Donerede danske briller finder god brug i Jerusalem.
Kassen er næsten tom.

AKI lever af både kontant- og udstyrsdonationer

Vinterbesøg hos AKI
Af Dan Herron, DJV’s repræsentant i Israel
Yoram, lederen af AKI (Ahavat Kol Israel, Kærlighed til
hele Israel) viser mig tilfreds en skotøjsæske med et par
enkelte brillepar på bunden. Sidste gang, jeg var på besøg,
var den fuld op over kanten med briller doneret af DJV’s
støtter i Danmark. Deres lange vej til Israel har båret
frugt. Denne form for deling er noget af det helt centrale i AKI’s hjælpearbejde. Yoram tager mig videre ind på
lageret og viser mig andre donationer fra invalidestol til
engangsbleer til voksne. Et senere takkebrev, som han viser mig, er en direkte tak for disse, da de er dyre i Israel.
Andre breve vidner om AKI’s tjenestevillighed og hjælp,
når folk har allermest brug for det. Modtagerne af hjælpen har kun ord at give som tak, når de skriver til Yoram,

men de bruger disse ord til at velsigne AKI og Israels venner, bl.a. Dansk-Jødisk Venskab.
Da jeg er på vej ud ad døren, tager Yoram telefonen fra en
mor til fem, som siger, at de ikke har noget brød i hjemmet. Hun har en mand, men er selv hjemme for at passe
børnene. Yoram siger, at han får disse opkald hele tiden,
men han bliver nødt til at se bankopgørelser og udtalelser fra de sociale myndigheder først, før han kan inddrage
hende i AKIs modtagerbase.
Vi er begge to forkølede og skutter os lidt i kælderkontoret. Jeg skal videre til forelæsning på universitetet, men
jeg glæder mig til at besøge Yoram næste gang, hvor vi
skal tale Påskeforberedelser.
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Hjertestrik – et minde for livet
Af Dan Herron
Det er en tilbagevendende begivenhed. Jeg kommer med
en god portion hjertestrik, men begejstringen og benovelsen over det fine håndarbejde bliver ved med at være
den samme. Alle på Orr Shaloms administrationskontor
bliver stoppet, når de kommer forbi på gangen. Nogle ved
allerede, hvem der har mest brug for babystrik. Der er
en ung mor, som er vokset op med Orr Shalom, som en
medarbejder straks tænker på. Ellers skal resten til akutmodtagelsen for spædbørn. Hjertestrik dækker en kort
periode i et barns levetid, men bliver med disse babyer
resten af livet. Hver Orr Shalom baby får nemlig en kuffert med minder fra denne tid med sig. Det er en vigtig
del af deres senere identitet, at de forstår den kærlighed,
der trods alt har omsluttet dem fra deres svære begyndelse i livet. Hjertestrik bliver altid lagt i denne kuffert, for

ligesom der står på de små tags, som de danske kvinder
har sat på strikketøjet, så er de lavet med kærlighed. Det
er en hilsen, der falder i god jord i Israels vinter.

Hjertestrik er en gave for livet

Tværkirkelige bedemøder for Israel i 2020

”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: 18/02; 17/03 og 21/04
Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.
Kom og bliv opdateret på situationen i Israel.
Velkommen!

Kassererens hilsen
Kære venner og støtter af Dansk-Jødisk
Venskab. Vi er nu i gang med et nyt år
og glæder os til arbejdet og samarbejdet
omkring opgaverne til bedste for Israel.
Et arbejde, der kun er muligt på grund
af de mange bidrag fra jer. Hjertelig
tak for de mange gaver, der gør arbejdet muligt. En særlig tak for den meget
overvældende opbakning til Chanukah gaven, som gik
til Syd Israels børn. Vi kunne i december måned sende

en stor gave på kr. 100.000 til Jewish Agency, så mange
børn i Syd Israel kan få en tiltrængt pause på ferielejre,
beskyttet mod de mange raketangreb fra Gaza (se Dan
Herrons artikel om dette hjælpeprojekt inde i bladet).
En stor og varm tak for alle de mange bidrag, der er
kommet til dette formål.
Bedste hilser
Filip Graversen
Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab
November 2019:
H.P. Lodahl 2.600, Gurli Pedersen 100, Elding 600, Jørgen
Anker Hansen 100, Edith Aggeboe 100, Vickie Ann Nielsen
500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Karin Kjærvik
100, Levi Randrup 500, Jens Toft-Sørensen 200, Jens Erik &
Else Pedersen 100, Peder & Lene Kusk Thomsen 400, Anonym
100, Birta Hansen 200, Tage Barrit Nielsen 150, Ove Pedersen
300, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Johan Due 500,
Kitty Bryld Rasmussen 100, Bedefællesskabet Fr.Værk 900,
Mrk. BVJ 6.000, G. & H. Marsbøll 300, Gitte Liv Pedersen
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100, Eva & Ove Stage 200, Grethe Kathrine Knudsen 300,
Kjeld Åge Yttesen 1.000, Ole Hansen 150, Per H. Sparre 100,
Peder Rødbro Johansen 100, Knud Møller-Christensen 150,
Levi Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Aase Helene
Nielsen 1.000, Rasmus Lindborg Andersen 100, Martha Hansen
1.000, Anette & Henrik 100, Henning & Ellen Tetzlaff 1.933,
Niels E. Flensted-Jensen 100, Helle Westborg Flensted 100,
Jacob Nellemann 40, Lone Nordfjord 100, Hanne Jensen 250,
Anonym 600, Jørgen V. Petersen 3.000, Elisabeth Stein 2.000,
Børge Boesen 200, Henny & Filip Ibsen 200, Lene Bargsteen

100, Niels Kristiansen 1.000, Carsten Ladefoged 100, Ulrik Jessen
Sørensen 100, Kirsten Terp Hansen 600, Ulla Laursen 1.100, Lillian &
Frede Jensen 1.000, Anette Lewinsky 100, Hava & Bjørn Andersen 100,
Susanne Plenborg 100, Ingrid Olsen 100, Søren Bøgel Pedersen 150,
Hanne Buch Nielsen 100, Anonym 5.000, Mrk. O.E.K. 100,
Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 250, Anni Bak Frank 150, Gudrun Larsen 100
O.sh. og 100 L.S., Mrk. Kig 500 O.Sh, Rita Madsen 21.000, Karin
Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh., Anonym 500, Anonym 500,
Mads Koch Federspiel 200, Kirsten & Poul Hegelund 5.000 L.S., Kirsten
Genach 1.000, AKI, Ester Pedersen 200, Mona & Isak Berkowitz 200
Jewish Agency/Børn
Charlotte G. Knudsen 500, Edith Aggeboe 200, Mrk. Kig 1.500, Peder
& Lene Kusk Thomsen 800, Tage Barrit Nielsen 400, Anonym 1.200,
Grethe Katrine Knudsen 500, Anne Marie Nielsen 500, Irene Bjerre
300, Grethe Elisabeth Mikkelsen 400, Anette & Henrik 24.000,
Christian Nissen 400, Inge Marie Kristensen 400, Esther Sørensen 500,
Ester Pedersen 200, Mona & Isak Berkowitz 200, Ocal Nesil Demir
50, Erik Fanø 1.000, Grethe Falk Rojahn 100, Lene Dige 150, Kirsten
Nielsen 500, Børge Boesen 2.000, Bøn & Fællesskab Bykirken Vejle
1.525, Henny & Filip Ibsen 800, Lene Bargsteen 800, Elisabeth JuulPetersen 400, Hanne Birgitte Nygaard 400, Birthe & Victor Jørgensen
500, Gordon Olesen 500, Gerda Hedeby 500, Gunvor Gørgens 400,
Mrk. M/G 1.000, Carsten Ladefoged 400, Hans Peter Lausten-Thomsen
400, Immanuel Kasse 750, Johannes Jensen 1.000, Dora Bjørneboe
3.000, Nina Hellwig Melchior 150, Grete Wind 400, Dunja Vilja Novak
1.000, Ingid Vibskov 250, Anette Lewinsky 900. Ole Jensen 200, Mrk.
S. 2.000, Anna M. Becker 400, Marlin Yonan 1.500,
December 2019:
Elding 600, Jens Toft-Sørensen 100, Ole Hansen 150, Gudrun Larsen
100, Gurli Pedersen 100, Finn Harder Nielsen 75, Martha Hansen
500, Johan Due 500,Jørgen V. Petersen 6.000, Anonym 2.501,
Brigitte Torp 2.000, Helga Nygaard-Nielsen 500, Jan Egon Dragsford
200, Claus Rasmussen 300, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim
Thinggaard 135, Esther Sørensen 100, Margit Irene Olsen 350, Mrk.
HBH 300, Dora Andersen 300, Hans Grove 1.000, Birta Hansen 200,
Vinnie Nielsen 300, Anonym 100,Tage Barrit Nielsen 150, Anette
Clausen 100, Margit Vielsted 100,Jens Erik & Else Pedersen 100, Ove
Pedersen 500, Thomas & Renate Thomsen 100,Peter & Lene Kusk

Thomsen 200, Jørgen Anker Hansen 100, Eva & Ove Stage 200, Jens
Schytt 300, Anne-Grethe Pedersen 100, E. & O. Holmene 300, Vibeke
Søllner 450, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500. Ole Hamann
1000, Lis Pedersen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Eskil
Holm 100, Bjarne Künrich 500, Bjarne Søbæk Jacobsen 500, Hanne
Pedersen 500, Nelie & Henning Madsen 300, Pia Bak Dinitzen 100,
Knud Møller-Christensen 150, G. Bach Petersen 100, Hanne Jensen
200, B. Christiansen 500, Uni Bergljot Neerskov 1.000, Irene Bjerre
500, Levi Andreas Hansen 200, Erna Møberg Hansen 500, Anita
Nørgaard 100, Robert Nielsen 300, Grethe Jytte Christensen 1.000,
Vera & Ole Jensen 100, Edel Næsby 200, J. K. Lauritsen 300, Niels
E. Flensted-Jensen 100, Aage Sonesson 100, Else M. Pedersen 300,
Birthe Andersen 100, Poul Lykke Nielsen 200, Henning Jørgensen
250, Anonym 2.100, Hanna Juul Larsen 1.000, Doris Ingrid H. Larsen
1.000, Henriette Juul Larsen 1.000, Karen Kruse 600, Lisbeth ScharlaFriis 100, Helge Pahus 200, Anna Wendelboe 4.000, Hugo Daniel
P. Larsen 600, Niels Kristiansen 500, Mrk. HM 3.000, Niels Kristian
Nygaard 600, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch Nielsen 100,
Bjarne Sørensen 2.000, Elisabeth Stein 2.000, Evan Kurt Flistad 1.000
Fattige og nødstedte jøder:
Jens Toft Sørensen 200, Henny & Bent Larsen 250, Anonym 500, Mrk.
KIG 500 O.Sh.,Rita Madsen 1.000, Karin Dianne Kampp 100, Anonym
500, Anonym 1.500 O.Sh. , Anni Bak Frank 300, Anne Grethe Pedersen
200, Mads Koch Federspiel 200 L.S.,Lis Pedersen 200, Kaj Moslev
1.000, Kirsten Genach 1.000 AKI, Niels Kristian Nygaard 500 O.Sh.
Jewish Agency/Børn
Steen Lorenz Vogt 400, Charlotte G. Knudsen 300, Gudrun Larsen
600, Else Margrethe Larsen 400, Jørgen V. Petersen 2.000, Margit
Irene Olsen 500, Mrk. Di 500, Anette Clausen 400, Kirsten Jønsson
100, Ruth Kristensen 800, Mona & Øjvin L. Rasmussen 100, Vibeke
Søllner 400, Lora-Lisa Lauterlein 400, Birgit Askholm 400, Axel
Sørensen 400, Ole Hamann 200, Kjeld Gudmandsen 300, Inger
Kjeldsen Kristensen 400, Svend Høy 400, Bodil Nielsen 500, Pia
Bak Dinitzen 200, Solveig Sværke 1.000, Knud Møller-Christensen
400, G. Bach Pedersen 400, Anne Kirstine Günther 400, Svend Erik
Larsen 400, Bente Westling 100, Vera Ole Jensen 400, Peter Corfitz
Jensen 400, D. & I. Herron 800, Ruth H. Niclassen 1.000, Aage
Sonesson 300, Tove Danielsen 400, Birthe Andersen 2.000, Kirsten
Mogensen 4.000, Grethe Maachi 400, Anonym 3.000, Lisbeth
Scharla-Friis 400
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Afsender: Dansk-Jødisk Venskab, Helsingevej 11, 2830 Virum

Shabbatmiddag
En aften, hvor Linda Møller vil fortælle om shabbat / hviledagen og lede os igennem
shabbatmåltidets mange smukke ritualer og symboler.
Vi vil nyde fælleskabet og god mad & vin.
Fredag d.7.2 kl.17.30 - 20.00 i Københavns Frikirke, Filippavej 3, Frederiksberg
Pris: kr. 75,Tilmelding nødvendig og skal ske via kirkens hjemmeside.
www.kbhfrikirke.dk/event/shabbatsmiddag

