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Eva Ravn Møenbak

Vi bringer her 2. del af Eva Ravn Møenbaks undervisning på 
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne d. 2. november 2019

Vi har set, hvordan Bibelen afviser Foragtens lære (Nyt fra 
Dansk-Jødisk Venskab, nr. 1. 2020). Vi skal nu ganske kort 
se nogle eksempler på, hvordan kristne kirker i dag klart 
tager afstand fra Foragtens lære og antisemitisme. Bl.a. 
det kirkesamfund, vi befinder os i dag, Apostolsk Kirke.

Kirkers afvisning af Foragtens lære
I 1998 udsendte Apostolsk Kirke i Danmark en Israel-erklæring som en marke-
ring af 50-året for staten Israels oprettelse. I erklæringen står der bl.a.: 

Det er meget glædeligt, at der på den måde er kirker, der ikke er tavse men 
taler, også om de svære ting: at antijudaismen, dvs. Foragtens lære, har skabt 
et had til jøder og været med til at bane vejen for Holocaust.

Jeg har lavet en opstilling over de andre punkter, som nogle forskellige kirkelige 
Israel-erklæringer rummer, og som alle er en imødegåelse af Foragtens lære. 

Betyder jøder og Israel noget for kristne?
Men på trods af disse gode erklæringer og udsagn fra forskellige kirkesamfund, 
både den katolske kirke og en række protestantiske kirker i forskellige lande, 
så findes Foragtens lære stadig i mange kristne menigheder. Og det er et pro-
blem, for det er med til at svække engagementet for jøders sikkerhed og Israels 
ret til at eksistere. Helen Fein, den amerikanske sociolog, hvis definition på 
antisemitisme, vi har brugt, forklarer de europæiske jøders udsathed og sår-
barhed under 2. Verdenskrig ved at pege på, at jøderne ikke var inkluderet i de 
europæiske befolkningers forpligtigelsesunivers, derfor var der kun få, der hjalp 
jøderne og reddede dem fra nazisterne.  
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Antisemitisme anno 2019 
– hvad gør vi?

Uddrag af Apostolsk Kirkes Israel-erklæring, 
1998
• ”Vi må aldrig glemme de rædsler, som det jødiske folk 

har gennemlevet i det, der skulle være et kristent 
Europa. Vi bekender, at der i kristenheden i 
århundreder har været en antijudaistisk teologi, som 
har været med til at skabe et jødehad. Vi tager afstand 
fra enhver form for antisemitisme og opfordrer alle 
kristne til at besinde sig på Holocaust, hvor 6 millioner 
jøder blev dræbt”.

Hovedpunkter i nogle kirkers afstandtagen fra 
Foragtens lære
• Erkendelse af den kristne kirkes medansvar for Holocaust pga. Foragtens 

lære.
• Afstandtagen fra opfattelsen af jøderne som Kristus-mordere.
• Fordømmelse af antisemitisme.
• Understregning af kristendommens jødiske rødder: Jesus og hans første 

tilhængere var jøder.
• Anerkendelse af det jødiske folk som Guds pagtsfolk. Det jødiske folks 

udvælgelse er ikke ophørt, men er blevet fornyet i Det nye testamente.
• Afstandtagen fra erstatningsteologien: Den kristne kirke erstatter ikke det 

jødiske folk som Guds folk. Ny pagt betyder fornyet og udvidet pagt til nu 
også at gælde ikke-jøderne ved tro på Kristus.
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Men næstekærlighedsbuddet, som står formuleret i Det 
Gamle Testamente, og som Jesus gentager, står helt cen-
tralt. Jøder er selvfølgelig omfattet af næstekærlighedsbud-
det.
Hvordan vil du beskrive din menigheds forpligtelsesuni-
vers? Hvem er din menighed forpligtiget over for? – Det 
kunne være interessant at se, hvor det jødiske folk og Israel 
er placeret, om de i det hele taget er der, om de i det hele 
taget er inden for horisonten.

Relevans
Det forholder sig faktisk sådan, at jøders eksistens og Isra-
els eksistens er særdeles relevant, er yderst vigtig for den 
kristne kirke, og er særdeles betydningsfuld for verden. Det 
skal vi se på nu.

Al form for racisme er forkastelig, men antisemitismen har 
en ekstra dimension i sig, den har en åndelig dimension i 
sig, fordi den går imod Guds plan for verden. Antisemitis-
men er et angreb på Guds frelsesplan, fordi antisemitismen 
vil eliminere, udslette jøderne. Jesus siger ifølge Johannes-
evangeliet  4, 22, at frelsen er fra jøderne. 

Så hvis jøderne forsvinder, hvis det jødiske folk udryddes, 
som der jo er blevet gjort forsøg på adskillige gange i histo-
riens løb, så er denne verden meget dårligt stillet. Forstå 
mig ret, hverken jøder eller Israel kan frelse nogen, det kan 
kun Gud, og det gjorde han ved at sende sin søn Jesus, der 
døde og opstod for at frelse verden. Men frelseshistorien er 
ikke afsluttet, den fortsætter frem mod målet, som er ver-
dens nyskabelse, det er slutmålet. Og i denne proces frem 
mod målet bruger Gud redskaber. Den kristne menighed er 
sådant et redskab, og det er det jødiske folk og Israel også! 

- At ville ødelægge, eliminere det jødiske folk og Israel er et 
angreb på hele frelsesplanen. Det er derfor, man kan sige, 
at antisemitisme er åndeligt vanvid.

Jesus er helt kategorisk og siger fuldstændigt entydigt: 
”Frelsen er fra jøderne”. Det er faktisk sådan, der står i den 
græske grundtekst, der i nogle bibler oversættes med ’frel-
sen kommer fra’, eller ’frelsen er udgået fra jøderne’. Men 
det er ikke det, Jesus siger ifølge den græske grundtekst. 
Jesus bruger en nutidsform af verbet ’at være’ og siger ’frel-
sen er fra jøderne’.   Læg også mærke til, at Jesus ikke siger 
Frelseren, han siger, frelsen er fra jøderne. Frelseren, Jesus 
Messias er selvfølgelig fra jøderne, eftersom Jesus er jøde, 
han er Abrahams søn og Davids søn. Men Jesus bruger her 
en mere omfattende term, frelsen. Dvs. at Gud i sin frel-
sesplan for menneskeheden, for denne verden, for denne 
jord bruger det jødiske folk som et unikt redskab. Vi ser her, 
at Jesus 100% anerkender den frelseshistoriske særstilling, 
som jøderne har som det udvalgte folk. Derfor er erstat-
ningsteologien utrolig dårlig teologi. 

Erstatningsteologien
Vi skal også lægge mærke til, hvem det er Jesus taler til. Det 
er til en samaritansk kvinde. Og det har stor betydning, hvis 
vi skal forstå dybden i det, Jesus siger. Der var på Jesu tid et 
modsætningsforhold mellem jøderne og samaritanerne. Sa-
maritanerne mente, at Gud havde forkastet jøderne, og at 
det nu var samaritanerne, der var de sande, de rigtige jøder. 
Og det er lige præcis til en kvinde af den opfattelse, at Jesus 
siger: ”Hør lige her, frelsen er fra jøderne”. Samaritanerne 
kan sammenlignes med vore dages erstatningsteologer, der 
mener, at kirken har erstattet jøderne som Guds udvalgte 
folk. Det er netop til et menneske af denne opfattelse, at 
Jesus slår fast: Frelsen er fra jøderne. Det var sandt på Jesu 
tid, og det er sandt i dag. Gud er historiens Herre også i dag, 
for frelseshistorien er endnu ikke afsluttet. Det bliver den 
først, når Jesus vender tilbage til Jerusalem for at oprette sit 
Fredsrige på jorden (Apostlenes Gerninger 1, 11. Zakarias 
14, 4 og 9). 

Forpligtigelsesunivers: De mennesker man føler sig 
forpligtiget over for, og som man føler et ansvar for

Helen Fein, amerikansk professor i sociologi: 
•“The implication of the Holocaust is that the life and liberties of 
minorities depend primarily upon whether the dominant group 
includes them within its universe of obligation; these are the bonds 
that hold or the bonds that break.”
• “Læren af Holocaust er, at minoriteters liv og frihed først og fremmest

afhænger af, om majoriteten inkluderer dem i dens 
forpligtigelsesunivers; det er de bånd, der holder eller de bånd, der 
brister”.

Antisemitisme er angreb på Guds 
frelsesplan for verden

Fordi:

•”Frelsen er fra jøderne” (Johs. Ev. 4,22) 
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”Frelsen er fra jøderne”
Jesus’ udsagn, hans statement er helt på linje med og er 
helt i overensstemmelse med Det Gamle Testamente, den 
hebraiske Bibel, Tanach. Prøv at se disse henvisninger.

 

Det, Jesus siger, er også helt i overensstemmelse med det 
kald det jødiske folk har. De skal være lys for hedninger-
ne/nationerne, or hagoiim. 

Vi kan også inddrage jødedommens begreb, tikun olam, 
der betyder verdens genoprettelse, som er målet for hele 
frelseshistorien. Jødedom og en kristendom, der aner-

kender Bibelens syn på jøder og Israel, er her helt enige: 
Det jødiske folk og Israel er et redskab, som Gud bruger 
til at velsigne verden. 

Set i det lys bliver det klart, at både antisemitisme, antizi-
onisme og antijudaisme er åndeligt vanvid. Jødehadet har 
det med at mutere, derfor har vi flere udgaver af det sam-
me grundlæggende had til jøder, der har som mål at de-
legitimere og i sidste instans at udslette både det jødiske 
folk og den jødiske stat, Israel. Jeg tror, vi er enige om, at 
det er vigtigt, at den kristne kirke har en modstandskraft 
over for antisemitismen og er i stand til at afsløre løgnen i 
fx Foragtens lære. Det er vigtigt at have det rigtige mind-
set, den korrekte bibelske opfattelse af det jødiske folk og 
Israel. Antisemitismen har en åndelig baggrund. Derfor er 
det ikke kun et spørgsmål om almindelig moralsk anstæn-
dighed at tage afstand fra dette had, det er det absolut 
også, men denne afstandtagen fra antisemitismen har 
en dybere grund: det er et spørgsmål om at være på den 
rigtige side, den side, der velsigner Abrahams afkom. I 1. 
Mosebog 12 står der, at Gud siger til Abraham: 

På hebraisk betyder levareck at velsigne i betydningen 
at anse nogen for værdifuld. Lekalel, at forbande, er det 
modsatte, nemlig at ringeagte, at anse nogen for betyd-
ningsløs.  I bekæmpelsen af antisemitismen har den krist-
ne kirke en speciel forpligtigelse til at velsigne Abrahams 
afkom, det jødiske folk.

Velsigne = at anerkende, at agte
Forbande = at ringeagte, at anse for værdiløs
•Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, 
der forbander dig, vil jeg forbande. 
I dig skal alle jordens slægter velsignes.
(1. Mos. 12.3)

”Frelsen er fra jøderne”                
velsignelse til alle folkeslag 

• 1. Mos. 12,3: I dig skal alle jordens slægter velsignes.
• 1. Mos. 18,18: og alle jordens folk skal velsignes i 

ham.
• 1. Mos. 22,18: Alle jordens folk vil lade sig velsigne i 

dit afkom, fordi du adlød mig.
• 1. Mos. 26,4: Alle jordens folk vil lade sig velsigne ved 

dine efterkommere.
• 1. Mos. 28,13-14: I dig og i dit afkom skal alle jordens 

slægter velsignes.

”Frelsen er fra jøderne”: Israels kaldelse til verden 
og velsignelse af verden:

Lys for folkeslagene (Es. 49, 6)
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Generalforsamling i Dansk-Jødisk Venskab
Dansk-Jødisk Venskabs Generalforsamling 
afholdes d. 7. maj kl. 19.00 i Apostolsk Kirke, 
Filippavej 3, 1928 Frederiksberg.
      

Forslag, som ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal fremsendes til formanden 
(se kolofon for kontakoplysninger) en uge før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

       Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning v/formanden
3. Årsregnskab v/kassereren
4. Valg til bestyrelsen     
 Filip Graversen  (på valg)
 Kirsten Graversen (på valg)
 Helga Björk Oskarsdottir (på valg)
 Kjeld Gudmandsen (på valg)
5. Eventuelt
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Af turdeltagere og Dan Herron

Et forårsfriskt Israel bød en gruppe opdagelsesrejsende 
velkommen i Israel først i marts måned. De var kommet 
for at opleve det bedste Israels grønne forårsmåneder 
har byde på, hvor selv ørkenen føles frodig. 

Jordandalens perler
Turen lagde ud med et langt træk op nordpå, hvor Jordan-
dalen bød på mange spændende stop: ørkenklostre, dåbs-
sted og korsridderborg. Første stop var for at nyde udsig-
ten til en dramatisk ørkenslugt, hvor Skt. Georg klosteret 
er bygget op ad og ind i klippevæggen, derefter skulle vi 
handle friske dadler og dadelhonning øst for Jeriko. Efter at 
være faldet 1000 højdemeter kunne vi mærke klare tem-
peraturforskelle fra Jerusalems bakker. Lidt længere henne 
ad hovedvej 90 i Jordandalen finder man et dåbssted, som 
er det tætteste, du kan komme på landet Jordan uden at 
krydse grænsen, og som efter overleveringen er det sted, 
hvor Jesus blev døbt. På vej nordpå var det fascinerende at 
se, hvordan ørkenlandskaber var omdannet til engområder 
grundet generøs vinterregn. Frokoststoppet var ved det 
pittoreske Bel Voir korsridderslot, hvor man havde drama-
tiske udsigter ud over Jordandalen og det nedre Galilæa. 

Forårsgrønt Galilæa
Israelskendere var også spændte på at opleve en bugnende 
Genesaret Sø, som var på sit højeste i 7 år. Vand og ned-
bør er virkelig en velsignelse for Israel, selvom det også er 
en stærk naturkræft, der til tider forårsager skader. Men vi 
holdt os oven vande, bogstaveligt talt, da vi begav os ud på 
søen i en stille eldrevet søbåd. Første begivenhedsrige dag 
sluttede af med en hyggelig aften på et familiegæsthus på 
Arbelbjerget, tæt på Tiberias by. Her var det stadig sæson 
for citrusfrugter, som besøgende frit kunne plukke ude i 
frugtlunden. 

Næste turdag skulle vi fuldende anden halvdel af vores 
nordligt gående cirkeltur. Vi besøgte de klassiske bibel-

ske steder ved den nordvestlige søbred: Saligprisninger-
nes Bjerg, Tabgha, Kapernaum, hvor vi holdt andagter 
og lod os inspirere på ny af de bibelske passager. Midt 
på dagen kom vi op i højderne på Tabor bjerg, hvis mar-
kante form dominerer landskabet mellem Jezreel sletten 
og Genesaret Sø, hvor vi både kunne spejde nogle af de 
steder, vi havde været og se vores næste stop, Megido, 
bedre kendt som Armegedon.  Megido er en af de tid-
ligste bosættelser i Mellemøstens civilisationshistorie og 
går helt tilbage til det 6./7. årtusind før vor tidsregning. 
Dagen sluttede med at springe frem til antikken med en 
strandtur ved Cæsareas Akvædukt, før vi drog op til Je-
rusalem igen.

Jerusalem Highlights
De næste turdage var nu koncentreret omkring selve Je-
rusalem, hvor vi kunne dykke ned i Jerusalems oldtids-
arkæologi den ene dag, og stille skarpt på det israelske 
demokratis maskinrum den næste, under et besøg til 
Knesset, hvor de lige var blevet færdige med kontrolop-
tællingen af det seneste valgs stemmesedler. Vi kunne 
mærke suset ved at sidde inde i Knessets hovedkammer 
og nyde æstetikken fra Marc Chagalls gobeliner og mo-
saikker om det jødiske folks fortid, nutid og fremtid. 

I weekenden fik vi lov at besøge Gordons Gravhave og Yad 
Vashem. Derefter stod den på Shabbat fællesskab med ind-
førelse i jødiske traditioner med sang, god mad og under-
visning.  Eventyr ved Qumran og en lokal kilde i en ørkendal 
var finale før vi rundede af med en festlig afslutning på No-
tre Dames tagterrasse med udsigt over den Gamle By.

Fyldt med gode oplevelser og godt fællesskab kunne 
deltagerne vende snuden hjemad efter en intens uge 
med alt hvad Israel havde at byde på inden for bibelhi-
storie, kultur, folk og natur. Det var en stor glæde og ære 
for os rejseledere at have en så fleksibel og positiv grup-
pe med, som bare var hungrig på at opleve Israels land!

ISRAEL 2020 MED DJV
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Billeder: Jens Villadsen

Postkort fra turdeltagere
”Det har været en fantastisk tur. Jeg har ikke ord for det. Stor tak til Linda og Dan”.
Ingrid

”Kære Læser
Der har været så mange fantastiske oplevelser på denne tur, og jeg kan ikke trække ud en speciel. Jeg vil anbefale 
dig at tage til Israel og se selv – og gerne med Linda og Dan som guider. De har gjort et formidabelt arbejde. Tak!”
Karin

”Kære DJV læsere
Har glædet mig så meget til Israelsturen. Fik besøgt plejehjemmet i Jerusalem, som jeg var volontør på for 5 år siden. 
En stor fornøjelse. Tak til Dan og Linda for en spændende tur”.
Lene 

”En dag med regn og hagl, alligevel kom ”lyset” igennem og gav os alle en uforglemmelig dag i Gravhaven, med gode 
fortællinger og nadver til sidst. Et stort indtryk stærkere og en oplevelse rigere. 1000 tak”.
Steen

”Kære Linda og Dan! Tak for en tur rundt i landet – det har været en fornøjelse at gense rigtig mange af højdepunk-
terne igen efter 43 år. Der er virkelig sket en udvikling omkring de enkelte steder”.
Kh Annemarie

Jordandalen Qumran

Tabor Bjerg Davids By

Vestmuren
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Af Idit Codesh og Dan Herron

Orr Shalom er en af Dansk-Jødisk Venskabs mangeårige samar-
bejdspartnere i Israel. DJV’s repræsentant, Dan Herron, var med 
til organisationens 40-årsjubilæum og bringer indtryk herfra.

Orr Shalom velgørenhedsgalla
Har du nogensinde tænkt over, hvordan en fest afviklet af 
Gud ville se ud? Jeg fik tanken, da jeg var med til Orr Sha-
loms velgørenhedsgalla i Tel Aviv. For her var det de små 
personligheder, som var de overraskende æresgæster, og 
som blev hyldet og fik fokus. En elegant mor på fyrre, der 
startede ud som Orr Shalom barn og i dag har en dejlig 
familie; En teenager, der siger at hendes ankomst til Orr 
Shaloms varme var som at blive født på ny; En ung kvinde 
i kørestol, som blev taget ind i Orr Shalom og i dag selv 
arbejder for velgørenhed, køres op på podiet af sin Orr 
Shalom plejefar.

Det band, der var hyret til lejligheden, bestod af blinde san-
gerinder og unge med Downsyndrom, som med en smu-
le hjælp leverede en fantastisk professionel koncert. Den 
unge, blinde pige med forfærdelige strittende tænder havde 
bare en fænomenal karisma, ”Jeg kan ikke se jer men høre 
jer,” siger hun, før hun fremsiger versene for den næste sang:

”Alle har svære øjeblikke, alle har noget at takke for
Tak for evnen til at synge og sige tak.
Tak for det svære som lærer mig at værdsætte”

Særligt rørende bliver det, når de istemmer med ”Chai, 
chai, chai – am Yisrael chai – lever, lever, lever – Israels 
folk lever” – for Guds folk udmærker sig ikke ved styrke 
og magt, men ved at Gud skaber rum for os, og den aften 
skabte Gud rum for et handicappet band, og i Orr Shalom 
skaber Han rum for udstødte børn. 

Milepæle i Orr Shaloms Historie
I dag er Orr Shalom et af Israels førende velgørenhedsor-
ganisation og har ansvaret for mere end 1,400 børn, unge 
og unge voksne -  fra fødselsalderen til 27 år. Orr Shaloms 
rejse har varet i 40 år nu, og organisationen har udvidet 
sine behandlingsnetværk betydeligt for at drage omsorg 
for børn uanset deres religion, etnicitet eller køn.

Fyrre og frejdig – 1980-2020 – 
Orr Shalom fylder rundt

Orr Shalom fejrer milepæle: Fra højre: Tali Halaf og Naomi Liberman med Orr Shalom fosterfar og datter.

Mange israelere glædede sig over Orr Shaloms 
resultater til 40-års jubilæet 
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Det er en imponerende rejse, som Orr Shalom har været 
på, og som DJV har været medrejsende på siden 1997. 
Kimen blev lagt for fyrre år siden og har båret megen 
frugt siden. Tag med på en tidsrejse og se, hvordan DJV 
igennem Orr Shalom har været med til at ændre tilværel-
sen for rigtig mange israelske børn.

Orr Shalom blev grundlagt af et ungt amerikansk par, Hal 
og Shelly Cohen, som foretog Aliya til Israel og troede på, 
at en anderledes tilgang til anbringelse af og behandling 
af udsatte og nødstedte børn uden for deres hjem var 
nødvendig i Israel. På deres eget initiativ tog de sig af 10 
udsatte børn og henvendte sig til Velfærdsministeriet for 
at få støtte sammen med Gottfried Müller, en tysk filan-
trop med en passion for at hjælpe misbrugte børn.

1980: Hal og Shelly får tilladelse til at etablere det før-
ste terapeutiske familiegruppehjem. Seks måneder sene-
re konstaterer Velfærdsministeriet, at børnene klarer sig 
overraskende godt og Orr Shalom grundlægges officielt.

1980-1990: Orr Shalom åbner fire terapeutiske familie-
gruppehjem baseret på modellen for et familielignende 
miljø med individuel behandling af børnenes aktuelle be-
hov.

1990-2007: I løbet af næsten to årtier åbner Orr Shalom 
yderligere 17 terapeutiske familiegruppehjem over hele 
Israels bredde og længde. Dette omfatter hjem i Eilat, lan-
dets fjerneste og sydligste punkt; et hjem specielt tileg-
net en gruppe søskende som på tragisk vis mistede begge 
deres forældre (Mengistofamilien som DJV var med til at 
støtte og var begyndelsen på det danske engagement i Orr 
Shalom, se bl.a. April nummeret 2019, s. 7); Beit Goldsch-
midt, en lukket beskyttet bolig for teenagepiger, der tidli-
gere havde været indlagt på psykiatriske afdelinger.

2000: Orr Shaloms genbrugsbutik, HaZula, åbner. Butik-
ken drives af en Orr Shalom dimittend og bemandes af 
teenagere fra Orr Shalom, overskuddet går til Orr Sha-
loms arbejde. 

2001: Orr Shaloms Safe Haven lejre åbner for de pleje-
børn, som ikke har noget sikkert miljø at vende tilbage til 
i skoleferierne, når Orr Shalom- hjemmene lukker for en 
kort bemærkning.

2002: Orr Shaloms center for forældre-børn relationer 
åbner i Eilat. 

2002: Orr Shalom modtager Adler Prisen fra Adler Acade-
mic Institute of Research of the Shapell School of Social 
Work ved Tel Aviv Universitet i anerkendelse af Orr Sha-
loms indsats for at bedre udsatte børns vilkår.

2004: Orr Shalom vinder udbuddet for at tage sig af plejebørn 
i det centrale Israel og tilføjer 800 plejebørn i sin omsorg. 

2011: Orr Shalom vinder Ashalim-JDC prisen for særskilt 
fremragende arbejde. 

2013: Orr Shalom vinder den israelske præsidents pris for 
frivillighed fra Præsident Shimon Peres, som anerkendel-
se for sine tiltag for at reducere det socioøkonomiske skel 
og for at forbedre social mobilitet og skabe lige mulighe-
der for børn fra en svær baggrund men med potentiale 
for udmærkelse.

2013: Orr Shalom udvider sin omsorg til også at omfat-
te dimittender, som er overladt til sig selv efter at være 
fyldt 18, fordi staten ikke længere yder støtte, og som 
heller ikke har familier, de kan henvende sig til. I erken-
delse af at denne gruppe har brug for løsninger, lancerer 
Orr Shalom sit ”Beating the Odds” tiltag for dimittender. 
Det betyder, at de stadig oplever følgeskab og praktisk og 
emotionel støtte i overgangen til deres stabile, gensidigt 
afhængige voksentilværelse.

2018: Orr Shalom åbner 11 dimittend-lejligheder (bl.a. 
støttet af DJV), hvilket tilvejebringer understøttede bo-
liger for 66 udsatte unge voksne, som derved får en god 
start på deres voksenliv.
 
2019 og fremadrettet: Orr Shalom forsætter med at være 
bannerfører for hjælpen til og omsorgen for udsatte børn 
med konkrete tiltag, og også når det gælder diskussio-
nen i Knesset og i den offentlige debat. For nylig har Orr 
Shalom indgået partnerskaber med Velfærdsministeriet 
og Det nationale forsikringsinstitut for at tilvejebringe 
løsninger til denne underservicerede gruppe. 

Tak til jer, vores kære danske venner, for jeres hjælp til 
Orr Shalom, som har gjort, at vi har kunnet udvide vores 
aktiviteter samtidig med at kunne fortsætte med at give 
hver af de enkelte 1.400 Orr Shalom-børn den omsorg 
som det enkelte barn præcist har brug for.

Naomi Liberman med Dan Herron til 40 års jubilæum i Tel Aviv
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Af Dan Herron, Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Israel

Raketterne i Gazas nærområde og det israelske modsvar, 
Iron Dome, leverer et makabert lysshow på nattehimlen i det 
sydlige Israel. Samme februaraften, i en oplyst park i Jerusa-
lem, er det mere roligt men koldt. Israels næste hold unge 
forsvarere er godt i gang med træningen. Jeg besøger frivillig 
fortræning for et hold unge, snarlige Lone Soldiers, som træ-
ner med Tzevet Mikey (Hold Mikey) fra Lone Soldier Centret. 

Realistisk træning
Under stor møje og tunge grynt står den på 50 meter rygkravl 
med en tung sandsæk på brystet. ”Det går for langsomt,” in-
sisterer den kvindelige tidligere sergent, som leder træningen 
sammen med en makker. Øvelsen skal simulere evakuering 
af en såret kammerat under beskydning. Ved målstregen er 
der en kort pause, før sækken skal tilbage til start med dybe 

knæbøjninger. Jeg skutter mig lidt i kulden men er glad for 
ikke at skulle få varmen fra strabadserne, som de unge mænd 
og kvinder har været i gang med de sidste to timer. Alle bærer 
ur og aktiviteterne bliver afviklet inden for et bestemt tids-
vindue. Selv tømning og sammenpakning af sandsække bliver 
lavet om til en lille teambuilding øvelse. 

Motivation og fællesskab
Efter træningen samles vi for at give feedback og runde 
af. Alle skal sige noget, som de har gjort godt, og noget 
som de kan gøre bedre til næste gang. De fortæller også, 
hvilken enhed de gerne vil gøre tjeneste i. Drengene hæl-
der overvejende mod eliteenheder, og pigerne håber på 
at kvalificere sig til Oketz, som er enheden, der inkorpo-
rerer hunde i anti-terror og redningsarbejde.

De unge kommer fra Columbia, Italien, USA og Israel. De 
har fundet Tzevet Mikey på Facebook, og er taknemmeli-
ge for at modtage relevant træning, lære grundlæggende 
hebraisk militærterminologi og få en forsmag på, hvad 
der venter forude i Forsvaret. 

”Stolt af at være jøde i Israel”
De glæder sig til Yom Atzmaut, som finder sted d. 29. april. 
Sergenten lyser op, ”Jeg kan huske min første Uafhængig-
hedsdag i Israel, siger hun, ”Jeg var bare så stolt over at være 
en jøde i Israel, og jeg vidste, at jeg ville blive her altid!”

Jeg glæder mig også til Uafhængighedsdagen, det bliver 
min sjette af slagsen, og hver festdag og hverdag ved jeg, 
at der er unge Lone Soldiers, der står vagt ved Israels 
grænser, for at jøder, arabere og hedningekristne som jeg 
kan have en normal hverdag i det jødiske hjemland.

Lone Soldiers står vagt om Israel

Lone Soldier Centret er interesseret i at hjælpe unge allerede før deres militærtjenste

Der er mange nyttige ting der skal læres på kort tid
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Af Talia Nehama, Jewish Agency, og Dan Herron, DJV

I det israelske forår er der en speciel dag tilegnet træerne, 
som i den jødiske kalender hedder Tu BiShvat, den 15. i 
Shvat måned, som er en dag med træ- og blomsterplan-
ting for at fejre landet og naturen. Ye’elim Absorptions-
center for nye immigranter tog en feltdag på et landbrug 
tæt på deres center i Beer Sheva. Deltagerne deltog i et 
sangværksted og lærte om festdagen, samt om de syv 
plantearter som nævnes i Biblen i forbindelse med lan-

det (se 5. Mos. 8,8) og andre dyrkningsråd for planter og 
blomster.

Til daglig forberedes immigranterne med hebraiskstudier, 
programmeringsfag og jobsøgningsworkshops til frem-
tidigt arbejde inden for højteknologi. Deres børn bliver 
samtidigt passet og nyder godt af de mange sociale og 
kulturelle aktiviteter, som centret tilbyder. Vi glæder os 
til at se dem slå rødder i Israel.

Nye immigranter byder foråret velkommen og 
planter rødder i Beer Sheva

Landbrug tæt på Beer Sheva

DJV’s Linda Møller indførte nysgerrige danskere i den 
jødiske hviledags traditioner, varme og åndelige dybde 
ved et vinterarrangement på Frederiksberg. Karoline og 
Klara Dolva sammen med Mathilde Holtti stod stod for 
lovsang og musik. Tilbagemeldingerne var overvældende, 
og vi lader ordene tale for sig selv her. Har du mod på at 
opleve det samme? Så se tilmelding på bagsiden til næste 
arrangement d. 1. maj.

”Vi har været glade for at være med. Skøn aften med god 
mad, lovsang og fællesskab.” 

”Super aften med en dejlig atmosfære. Glæder mig allere-
de til næste gang. Tak.”  

”1000 tak for en rigtig dejlig aften med fine forklaringer 
på shabbats indhold og betydning. Lækker mad og hygge-
ligt samvær. Flot og alsidigt arrangement!”  

”Så meningsfuldt og inspirerende med tid til fokus på ro, 
og velsignelse af familie og fællesskab. Mer’ af det”.

”Tusind tak for en dejlig aften. Det var hyggeligt, højti-
deligt og med dejlig mad og snak med personer, vi ikke 
havde talt med før. Helt bestemt noget vi vil deltage i igen 
og anbefale til andre.”

DJV’s Shabbatfejring rammer plet
Danmark er vild med hviledagen. DJV inviterede til Shabbatmåltid
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Januar 2020:
Ove Pedersen 500, Gurli Pedersen 100, 
Midtjyllands Frikirke 1.700, Henny & 
Bent Larsen 150, Elding 600, Elisabeth & 
Kurt Melin 200, Vickie Ann Nielsen 500, 
Mrk. HBH 300, Inger Marie Kristensen 
200, Winnie Nielsen 300, Eva Nielsen 
Vosegaard 500, Jens Erik & Else Pedersen 
100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, 
Thomas & Renate Thomsen 100, Anonym 
100, Tage Barrit Nielsen 150, Irene 
Poulsen 75, Jørgen Anker Hansen 100, 
Anette Pugh 600, Mona & Isak Berkowitz 
200, Eva & Ove Stage 200, Gudrun 
Thomsen 200, Elsebeth Horst Sørensen 
300, Ninna Pedersen 500, Johan Due 500, 
Gerda Hedeby 3.000, Mrk. S 100, Anette 
Falk Sheye 16.600, Rasmus Lindborg 
Andersen 100, Birta Hansen 200, Ole 
Hansen 300, Henning & Ellen Tetzlaff 
2160, Kirsten Nielsen 1.100, Levi Andreas 
Hansen 1.300, Jørgen V. Petersen 3.000, 
Inger Margrethe Blomhøj 6.000, Michael 
Wadsholt 100, Anita Nørgaard 100, Tove 
Høst 300, Inger Kjeldsen Kristensen 
600, Niels E. Flensted-Jensen 100, Knud 
Møller-Christensen 150, Freddy Juul 
Nielsen 100, Dan Valdemar Herron 450, 
Svend Oluf Riisager 1.200, Hanne Buch 
Nielsen 100, Søren Bøgel Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Jens Toft-Sørensen 200, Mrk. KIG 500 O.Sh., 
Rita Madsen 1.000, Anonym 500, Anonym 
1.500 O.Sh, Karin Dianne Kampp 100, Mads 
Koch Federspiel 200 L.S., Anonym 500, Anni 
Bak Frank 200, Kirsten Genach 700 AKI., 
Gudrun Larsen 200 O.sh. Og 200 L.S.

Jewish Agency/Børn
Erna Møberg Hansen 2000, Charlotte G. 
Knudsen 300

Februar 2020:
Anonym 3.600, Gurli Pedersen 100, Elding 
600, Ove Pedersen 500, Henny & Bent 
Larsen 150, Jørgen Anker Hansen 100,Johan 
Due 500, Anne Maria Zachariassen 100, 
Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim 
Thinggaard 135, Hans Peter B. Pedersen 
100, Mrk. HBH 300, Birta Hansen 200, 
Rita Madsen 100, Hans Christian Marsbøll 
300, Jørgen V. Petersen 3100, Elisabeth 
Stein 2100, Anonym 100, Tage Barrit 
Nielsen 150, Gunvor & Torben Gørgens 
200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter 
& Lene Kusk Thomsen 200, Gudmund Bach 
Petersen 600, Thomas & Renate Thomsen 
100, Winnie Nielsen 2.300, Erling & Ruth 
Kristensen 500, Eva & Ove Stage 200, 
Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, 

Bodil Jensine Nielsen 500, Else Marie Vig 
5.000, Inger Irene Hansen 100, Ole Hamann 
100, Knud Møller-Christensen 150, Anders 
Karl Rieks 250, Mrk. PGJ 500,  Ditte 
Merete M. Markussen 100, Levi Andreas 
Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Martha 
Hansen 1.000, Johanne Nielsen 500, Niels 
Andreassen 200, Frikirken Vestsjælland 
500, Ruth Hauge 200, Søren S. Ullersted 
500, Niels E. Flensted-Jensen 100, Anne 
Kirstine Günther 100, Brigitte Torp 2.300, 
Solveig Kühn 200, Israelkredsen Karlslunde 
Strandkirke 1.000 Holocaust-ofre, Mary & 
Jørn-Erik Matthiesen 200, Ole Jensen 300, 
Lillian P. Nielsen 500, A. Riisager 1.200, 
Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch 
Nielsen 100, Ole Hansen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Edith 
Aggeboe 200 J.A., Anne Maria Zachariassen 
430, Mrk. KIG 500 O.Sh., Mads Koch 
Federspiel 200 L.S., Rita Madsen 1.000, 
Anonym 500, Anonym 1.500 L.S., Anonym 
500, Børge Fauergaard 1.000, Niels 
Andreassen 500, Inger Aaberg 100 O.Sh. , 
Lis Pedersen 200 L.S., Karin Dianne Kampp 
100, Else Margrethe H. Rasmussen 200 J.A., 
Mary & Jørn-Erik Matthiesen 200, Kirsten 
Genach 900 AKI

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kassererens hilsen
Kære Venner af Israel og Dansk Jødisk Venskab
Det er en glæde igen at kunne sige tak for de man-
ge bidrag Dansk Jødisk Venskab har modtaget i 
de første måneder af året. Gaver som vi kan sende 
videre til vore samarbejdspartnere i Israel, og som 
modtages med taknemmelighed der. At velsigne 
Israel er faktisk at velsigne verden, da meget godt 

og brugbart opfindes og udvikles i landet, til glæde for mange. Det 
er stort at tænke på at et land som på mange måder er presset fra 
mange sider, har dette ”overskud” til udvikling. Igen skal lyde en 
stor tak for alle jeres bidrag, som vi kan velsigne Israel med.
Bedste hilser 
Filip Graversen
Kasserer



Afsender: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 39, 4100 Ringsted

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: 

21/4; 19/05; 16/06
Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede. 

Kom og bliv opdateret på situationen i Israel.
Velkommen!

Shabbataften
En aften, hvor DJV’s 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.1.5 kl.17.30 - 20.00 i Københavns Frikirke, Filippavej 3, Frederiksberg

Pris: 75,-kr. 

Tilmelding nødvendig og skal ske via værtskirkens hjemmeside.
www.kbhfrikirke.dk/event/sabbatmaltid

Israel-møder
Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab, taler om emnet: 

Israel og menigheden – ”Knæk koden!”  (Romerbrevet 11, 25-26)

Tid: Den 25. april, 2020, kl. 15.30 og kl. 19.30

Sted: Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted


