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Dansk-Jødisk Venskabs opmuntring til
israelere i en coronatid.
Lige nu er vi midt i en tid, hvor verden er ramt af covid-19-panepidemien. I Israel pålagde myndighederne i
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der forbyder al færden uden for en radius på 100m. fra
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Eva Ravn Møenbak

Men Israel har ikke på noget tidspunkt været lukket for
aliyah. Midt i denne lockdown modtager Israel fortsat nye immigranter. Det
gælder fx i marts måned for 72 nye immigranter fra Etiopien, og flere hundrede fra andre lande. Disse mennesker sættes straks i en 14-dages karantæne
efter ankomsten til Israel.
Men der er også lyspunkter, og vi har fra Dansk-Jødisk Venskabs side formidlet opmuntring og støtte til nogle af Israels udsatte befolkningsgrupper. Gennem vores israelske samarbejdspartner Danielle Mor fra Jewish Agency har
vi sendt en opmuntrende hilsen til over 1000 børn fra nye immigrantfamilier,
der er bosat i det sydlige Israel, som jo i forvejen er hårdt presset af konflikten
med Gaza. Vi har ligeledes bevilget speciel hjælp til Israels Holocaust-overlevende, som er en af Israels mest skrøbelige befolkningsgrupper, og som i
denne tid i særlig grad er udsatte og har brug for støtte og opmuntring. Også
Jerusalems fattige befolkning har vi kunnet række ud til med hjælp.
De omfattende tiltag med isolation skaber uro og bekymring for fremtiden.
Det er i en sådan tid, at man har brug for at vide, at man har venner og mennesker, der kerer sig om en. Vi vil i DJV gerne vise, at også i denne situation står
vi sammen med Israel.
Bibelen og Israel.
Det danske Bibelselskab har netop udgivet Bibelen på nudansk og kalder den
Bibelen 2020. I den nytestamentlige del af Bibelen er navnet Israel udeladt
og omskrevet til jøder eller jødisk. Ligeledes er ordet Israel blevet fjernet visse steder i den gammeltestamentlige del af Bibelen. I en fælles henvendelse
sammen med ICEJ’s danske afdeling gør vi Bibelselskabet opmærksom på det
kritisable i at udelade ordet Israel. Da Den Nye Aftale, som er Bibelselskabets
oversættelse af Det Nye Testamente på nudansk, udkom første gang i slutningen af 2007, var vi flere, der den gang gjorde indsigelser mod denne teksts
udeladelse af Israel, se fx debatten i Kristeligt Dagblad, februar 2008 (Se link
forneden). Problemet er således ikke nyt. Tværtimod kan man sige, at det indskriver sig i en kirkelig tradition, der har som mål at sløre den forbindelse, der
til enhver tid har eksisteret mellem det jødiske folk og landet Israel. Der er
forsøg på en delegitimering af Israel på flere måder, både politisk og teologisk.
Det ændrer dog intet ved, at de historiske bånd mellem det jødiske folk og
Israel er ubrydelige. Det er ikke en relation, der er negativt vendt mod andre
folk, det er tværtimod en relation, der har det bibelske mål at velsigne verden.
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne 2020 Sæt kryds i kalenderen
Tema: Velsignelsen fra Zion
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C.
Tid: d. 23.- 24. oktober 2020
www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ny-overs%C3%A6ttelse-sl%C3%B8rer-historiske-fakta

Hjælpepakker og brevhilsen fra DJV til nye israelske immigrantfamilier

Dansk-Jødisk Venskabs hjælp til Israel under coronakrisen
Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse besluttede tidligt i coronakrisen, at DJV ville yde en ekstra indsats, der hvor det gælder.
Vi ville gerne opmuntre familier, som nyligt var ankommet til Israel. Det er ikke en nem beslutning at flytte hele familien til
Israel fra udlandet, og coronakrisen gjorde ikke situationen lettere for nye immigranter. Vores indsats ramte plet, og vi fik
følgende takkebreve retur.
Både JAFI’s Danielle Mor og en leder fra et immigrations center, Talia Nechma, sendte en personlig tak til DJV:
Brevet fra Danielle Mor
Jeg er så glad for at kunne dele nogle smilende olim (immigrant) børns ansigter med jer, taget ved vores Yeelim center
i Beer Sheeva (…)I alt har vi været i stand til at forsyne godt
1,000 nye olim børn – nogle som er i karantæne, fordi de
har foretaget Aliyah (immigration til Israel) for nyligt, hvilke
inkl. olim fra Ethiopien – og nogle som har været med os
adskillige måneder såsom lægerne og programmørerne, som
er ved Yeelim centret.
Jeg håber, I nyder disse billeders glæde og taknemmelighed.
Danielle Mor, Direktør, Kristne Venner
Vice-præsident for Israel og Global Filantropi
The Jewish Agency for Israel
Brev fra Talia Nechma
Til vores kære venner i Danmark –
Tak for jeres støtte og generøse bidrag
Jeg vil gerne takke Dem for deres vigtige støtte til de nye
indvandrere og børnene på Yeellim absorptionscenter for
immigranter.
Disse dage er ikke lette for borgere i Israel og resten af
verdens borgere, som pludseligt blev overrasket af coronakrisen.

Immigrantbørn modtager gavepakker fra DJV
ve materialer har hjulpet og lettet situationen, når alle er
hjemme, og børnene skal aktiveres.
Børnene forstår ikke, hvad der sker – de oplever en dobbelt krise: afskåret fra alt, hvad de kender i deres fødeland
(sprog, kultur, venner, familie), befinder de sig midt i en tilpasningskrise, og skal håndtere en umulig situation, som
ingen helt ved hvordan ender.
Vi vedbliver at være fortrøstningsfulde og opmuntrer indvandrere og familier.

Situationen har været vanskelig, udfordrende og til tider
umulig for alle os med familie og børn, og især for nye indvandrere og deres børn, der bor her i absorptionscenter.

Kære venner, mange tak for jeres støtte. Vi og immigranterne sætter stor pris på jeres engagement og værdsætter jeres venskab.

Vi var så glade og spændte over at modtage spil- og legetøjsdonationen til børnene på centret. Spil og kreati-

Talia Nechma (Talias efternavn betyder bogstaveligt trøst)
Uddannelse og Kulturkoordinator, Yeellim Absorptionscenter
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Foto: The Jewish Agency for Israel
Holocaustoverlevende fejrer forsinket Bar Mitzvah

DJV øremærker ekstra midler til udsatte
Holocaust-overlevende

En særlig kategori man mindes er holocaust-overlevende,
som grundet deres alder var særligt udsatte. Desværre
måtte flere af dem lade livet pga. virussen, og en af dem,
Abraham Michael Hertzberg, døde Påskenat, hvor der var
totalt udgangsforbud, uden nærværet af sine pårørende.
De trøster sig med, at han ikke døde i smerte.
Rabbi Zalman var 16 år gammel, da han blev sorteret til
den rigtige side i Auschwitz Birkenau og undgik gaskammeret. Han overlevede dengang, og overlevede også Israels uafhængighedskrig, hvortil han meldte sig som frivillig. Han elskede Israel, folket, den israelske stat, fortæller
hans barnebarn, Israel Cohen.
Æret være deres minde. Begge efterlader en stærk arv
af menneskelighed og fysiske efterkommere, der savner
dem, men som har lært af deres karakter og livskraft.
Som led i vores særindsats for at støtte Israel under coronakrisen øremærkede DJV midler til vores samarbejdspartner Jewish Agencys arbejde med Holocaust-overleDJV - side 4

vende, som hovedsageligt går til omsorg, mad, medicin
og hygiejne for mere end 7.000 holocaust overlevende.
JAFI’s hjem lukkede tidligt af for besøgene og undgik at
blive alvorligt ramt af smitten. (ovennævnte historier er
fra andre sammenhænge og blev rapporteret af Kan 11,
Israels pendant til DR. ) Husk at slette parentesen
I Dansk-Jødisk Vensab er vi stolte over Danmarks arv og
omdømme mht. redningen af den jødiske befolkning i Danmark, og vi løfter fortsat opgaven med at bevare den arv.
Foto: The Jewish Agency for Israel

Israels årlige uafhængighedsdag er også en mindedag.
Markeringen af Israels uafhængighed er ikke blot en undskyldning for fest, men ligeså meget en anledning til højtideligholdelse af tabte liv. Liv der er blevet tabt i kampen for
Israel. Først derefter overgår nationen Israel til at fejre alle
de resultater og den fremgang, som Israel tilstræber som
folk og nation, også når der er en smitsom virus på færde.

Søn af holocaustoverlevende og aktiv pilot i det israelske
flyvevåben bærer donerede levnedsmidler til holocaustoverlever
ved et Jewish Agency hjem of overlevere

Ortodoks mand læser bønnebog foran Vestmuren i Jerusalem

DET ER NU DET GÆLDER -

DJV bakker op, hvor støtten mangler
Rabbiner Yoram Bucharian , lederen af AKI, bringer her en
tak for hjælpen, som Dansk-Jødisk Venskab har ydet.
”Vores kære venner i Danmark. Jeg har ingen ord for at
takke jer for jeres store hjælp.”
Mange internationale donorer er blevet nødt til at gentænke deres støtteniveau under coronakrisen, men
Dansk-Jødisk Venskab har enten øget eller fastholdt sin
støtte. Vi tror på, at det er nu det gælder.
Hos Ahavat Kol Israel (AKI – Kærlighed til hele Israel) var
denne strategiske beslutning hårdt tiltrængt. Påsken stod
for døren, og det er det store ryk for organisationer, der
yder støtte til fattige. I en jødisk kontekst skal man sammenligne Påsken med julestemning i norden. Det er her,
hvor det gælder om at vise varme og omsorg, for det er
samfundets store forløsende fest og familiebegivenhed.

Yoram, AKI’s leder, ringede os op med det samme efter
vi havde offentliggjort et forhøjet støtteniveau. Dybt bevæget fortalte han om, hvordan en anden stor donor lige
havde trukket sig og at DJV’s hjælp gik lige ind brechen.
Et hul han ikke anede, hvordan han ellers skulle rette op
på.
Yoram har sendt os en takkevideo, som du kan se med
undertekster igennem linket forneden: ”I kære venner, i
den danske menighed, jeg takker jer fra hjertet.” Hundrede af fattige ortodokse familier bliver hjulpet igennem
AKI og DJV’s samarbejde. Tak, og glædelig Pinse!!!
(I begyndelsen af epidemien var de ortodokse miljøer i Israel og udlandet særligt belastet af coronasmittede, grundet deres tætte sociale netværk og ofte store familier)
djvenskab.dk/2020/04/08/chag-sameach

Ortodokse jøder betragter Tempelbjerget fra gravpladsen på Oliebjerget
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Lone Soldier Centeret opererede i højeste gear under coronakrisen. Der var mange der skulle nås og opmuntres.

Lone Soldier under coronakrisen
Af Shua Sigal, LSC Jerusalem, og Dan Herron, DJV
De afledte effekter af virusudbruddet for Lone Soldiers
i Israel var flerfoldige – nogle unge sad fast i udlandet,
mens andre var beordret indkvarteret på kaserner for at
bevare Israels militære beredskab intakt og upåvirket af
smitten. Nogle påbegyndte deres værnepligt. Nogle havde lige afsluttet deres værnepligt og blev ekstra hårdt
ramt af kollapset på arbejdsmarkedet. Nogle oplevede
øget isolation og ensomhed i deres hjem, grundet de
strikse udgangsregler i Israel. Alle skulle tilpasse sig.
På Lone Soldier Centret (LSC) søgte vi at afhjælpe og aflaste så meget som muligt. Tusindvis af måltider blev lavet
og madvarer uddelt. LSC søgte at opmuntre og bevare
kontakten til de mange lone soldiers i det israelske Forsvar og også yde ekstra hjælp til dem, der var i særligt
svære økonomiske omstændigheder samt formidle kontakter til potentielle arbejdsgivere.
DJV - side 6

En del af tilpasningen var gennemførelsen af en virtuel
ceremoni for centrets årlige hovedbegivenhed på Mindedagen for Israels faldne. Den blev afholdt med deltagelse af forældre og pårørende til faldne Lone Soldiers, den
israelske præsident, Reuven Rivlin, USA’s ambassadør til
Israel, samt flere musikere og sangere. Præsident Rivlin
sendte en særlig tak til de Lone Soldiers, der har forladt
deres oprindelige fødeland for at forsvare det jødiske
hjemland og den israelske nation, både de der har ladt
livet, og de der i dag tjener Israel med livet som indsats.
Æret være deres minde og deres vigtige tjeneste, og må
Gud bevare Israels børn.
Den engelsksprogede ceremoni kan ses på Facebook:
www.facebook.com/
lonesoldiercenter/videos/573772446599153/.

Akutmodtagelse i Orr Shalom

Orr Shaloms Krisehåndtering

Af Idit Codesh, Orr Shalom, og Dan Herron, DJV

I og med at samtlige Israels skoler og institutioner lukkede helt ned, kombineret med et generelt udgangsforbud,
så har Orr Shalom befundet sig i en særlig udfordrende
situation. Selv har jeg ikke kunne besøge min lille makker, Avinoam, i Mevaseret Zion, som alvorligt savnede
normal skolegang og dagligliv. Dette ser heldigvis ud til
at være i bakspejlet nu.
Mange udfordringer kunne imødegås med tilpasning,
og nogle måtte simpelthen udholdes. Det område af Orr
Shaloms arbejde, der har været hårdest ramt, har været
dimittendprogrammet for de unge voksne, der ikke længere er en del af omsorgssystemet, men som selv skal
skaffe til dagen og vejen. De er selvfølgelig blevet ramt
af den omfattende arbejdsløshed, der nåede op på 25
procent af arbejdsstyrken. Orr Shalom fokuserer på at
støtte sine pt. 275 dimittender direkte og hjælpe dem
med at få den hjælp, de har ret til fra staten, så deres liv
ikke lider skibbrud.
Det er bl.a. sket igennem:
• madkurve,
• gavekort til supermarkeder,
• bærbare pc’er til demder modtager fjernundervisning,
• psykologhjælp,
• en særlig Orr Shalom hjælpelinje og
• uddannelsesworkshops for at komme på arbejde, når
arbejdsmarkedet kommer flot af krisen.

Lidt lettere har akuthjemmene for nyfødte og småbørn
haft det, da de stimuleres og udvikler sig fint inden for
de mere snævre rammer, men de savner besøg, som kan
læses af nedenstående hilsen fra en Orr Shalom husmor
til den biologiske mor for to småbørn:
Til Agam og Amits mor.
Vi har været hjemme i ugevis nu, og jeg vil gerne lade
dig vide, at børnene er sunde og glade. Agam genkender
nu alle bogstaverne i Alef-Bet! Og Amit har klaret sig
uden ble i fem dage! Vores tre børnebørn er også sammen med os i denne tid, og de elsker at lege med Agam
og Amit.
Børnene savner dig og spørger, hvorfor de ikke kan besøge dig. Vi forklarede dem, at det er pga. virussen, at
vi ikke kan tage nogen steder hen lige nu. Vi har sat
dine billeder ved siden af deres senge. Det er vigtigt
for os, at du ved, at dine børn er i gode hænder. Jeg
ved, at du er bekymret, fordi du ikke kan få dem at se
lige nu, men Agam og Amit er glade og raske, og vi vil
fortsætte med at bevare kontakten og holde dig opdateret.”
I DJV glæder vi os over denne fine balance, at selv om
den naturlige familiestruktur er brudt sammen af den
ene eller anden årsag, så bevares kontakten til den biologiske familie, når det kan lade sig gøre. Det giver en
god platform for både vækst, trivsel og heling.
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Foto: DepictionbyKrissy.com

Orr Shalom børns Påskefejring foregik i Orr Shalom hjemmene i år.
Alle israelske familier var påbudt at fejre hjemme med den aktuelle husstand.

Estera og Dan Herron med Zionsbjerget og Tempelbjerget i baggrunden efter deres vielse

Bryllupsfest i Jerusalem
Bryllupsdagen var sat for længe siden. Forberedelserne
og invitationer sendt ud, præsten var booket, og d. 26.
april stod til at være et fantastisk forårsbryllup i Jerusalem. DJV’s repræsentant i Jerusalem, Dan Herron, stod
for at skulle vies med Estera Wieja, men så lukkede samfundet ned. Al tilrejse til Israel af ikke-statsborgere blev
lukket ned. Vi måtte ikke fjerne os mere end 100 meter
fra vores hjem, maskepåbud blev indført.
DJV - side 8

Brylluppet var på det nærmeste aflyst. Men en uge før
den planlagte bryllupsdag, lettede man på restriktionerne. Ti personer kunne nu samles til bryllup! Sammen
med gode venner med tekniske og musikalske evner fik
vi skruet gudstjenesten sammen ved Sukkat Hallel, et
24-7 bønnehus, på en billedskøn beliggenhed i Jerusalem.

Foto: DepictionbyKrissy.com

Det største pres var bryllupskjolen. Siden krisens begyndelse havde Estera ikke kunne få fat på syersken. Kjolen
var en personlig gave, så den skulle med til bryllup. Fire
dage før bryllup fik vi kontakt, og to dage før vielsen var
kjolen klar.
Vi havde en vidunderlig zoomtransmitteret bryllupsgudstjeneste ledet af Jerusalems danske præst, David
Serner. David talte indgående og kreativt om den hebraiske betydning af Esteras (Esthers) og Dans navne. Over
zoom velsignede Esteras far og Dans bror det nygifte
par. Finalen var en brudedans på taget med Jerusalems
skyline som baggrund, lige fra Zionsbjerget henover
Tempelbjerget til Oliebjerget. Vi sluttede af med ”Næste
år i Jerusalem uden corona!!”
Estera og Dan Herron håber og beder til at kunne tjene
sammen i Jerusalem i lang tid fremover.
Fra Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse skal der lyde et
HJERTELIGT TIL LYKKE til brudeparret. Mazal tov!
Må Herren rigt velsigne jeres fælles fremtid.

Foto: DepictionbyKrissy.com

Brudeparret i Yemin Moshe med Zionsbjerget i baggrunden

Corona var en baggrundsfaktor

Foto: Amanda Gross

Foto: DepictionbyKrissy.com

Vielsen ved Sukkat Hallel ledet af Jerusalems danske præst, David Serner

Udsigt til den Gamle By fra Blumfield Garden
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Udsigt fra syd til den Gamle By i Jerusalem og Oliebjerget

DJV arrangementer og kriserestriktioner
DJV’s møder og arrangementer er ligesom mange andre
forsamlingsaktiviteter blevet aflyst under coronakrisen.

ver tilladt at forsamles op til 50 personer. Således håber
vi på at Bedemøder for Israel kan afholdes:

Vores tidligere annoncerede generalforsamling, sat til d.
7. maj, kunne således ikke gennemføres grundet krisereglementer. Vi tilstræber naturligvis stadig at afholde generalforsamling og vil oplyse en ny dato senere.

d. 16/6, 18/8, 15/9.
Bemærk at juli måned ikke har et bedemøde.

Vi har ligeledes måttet aflyse Bedemøder for Israel men
håber på at genoptage dem fra Juni måned, hvor det bli-

Dansk-Jødisk Venskab er et foreningsfællesskab, og vi
glæder os meget til at genoptage vores sociale aktiviteter
og se jer igen!!!

Kassererens hilsen
Kære venner af Israel og Dansk Jødisk
Venskab
Igen skal jeg med glæde sende jer alle en
stor tak for alle gaver og kontingentbetalinger, som vi har modtaget i de forløbne
måneder.
I år fejrer vi 75 året for befrielsen fra den tyske besættelse. Vi
vil gerne markere denne begivenhed og har i den anledning
sendt en ekstra gave på 50.000 kr. til Jewish Agency, som har
et støttearbejde blandt Holocaustoverlevende.
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Vi har også kunnet yde en særlig indsats til børn i immigrantfamilier I Israel og til Jerusalems fattige. En kærkommen støtte som er mulig på grund af de mange bidrag fra jer,
igen mange tak for al støtte.
På trods af at coronakrisen har stor indvirkning på både
Danmark og Israel, går arbejdet videre til støtte og opmuntring for vore venner i Israel.
Bedste hilser
Filip Graversen
Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter
til Dansk-Jødisk Venskab
Marts 2020:
Dora Andersen 300, Henny & Bent Larsen 150,
Gurli Pedersen 100, Elding 600, Kirsten Nielsen
500, Johan Due 500, Vickie Ann Nielsen 500, Inge
& Kim Thinggaard 135, Margit Irne Olsen 250,
Mrk. HBH 300, Anonym 100, Birta Hansen 200,
Winnie Nielsen 300, Tage Barrit Nielsen 150, Jens
Erik & Else Pedersen 100, Ove Pedersen 800,
Peter & Lene Kusk Thomsen 200,Thomas & Renate
Thomsen 100, Aase & Børge Jensen 200, Tommy &
Kirsten Vestesen 200, Jørgen Anker Hansen 100,
Eva & Ove Stage 200, Anette Pugh 500, Ninna
Pedersen 500, Elsebeth Horst Sørensen 500, Ingo
& Gunhild Høgh 300, Knud Møller-Christensen
150, Sonja & Henning Næsager 4.200, Anita
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Helge
Pahus 200, Mrk. PGJ 500, Anonym 2.000, Erik
Fanø 1.000, Niels E. Flensted-Jensen 100, Anonym
5.000, Jørgen V. Petersen 3.000, Elisabeth Stein
2.000, Kurt Clausen 100, Grethe Sørensen 300,
Hanne Jensen 200, Alice Johanne Iversen 100,
Kjeld Gudmandsen 100, Neeltje Kloosterboe
2.640, Kirsten & Poul Hegelund 5.000, Hanne
Buch Nielsen 100, Lis Pedersen 800, Martha
Hansen 1.100, Birgitte Suhr 200, Lis Bech 200,
Søren Bøgel Pedersen 150
Fattige og nødstedte jøder:
Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, Anonym
500, Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh.,
Gudrun Larsen 100 O.Sh., 100 L.S.,100 AKI,
Mads Koch Federspiel 200 L.S., Anni Bak Frank
400, Anonym 500, Kjeld Gudmandsen 200 O.Sh.,
Kirsten Genach 900 AKI, Lis Pedersen 250 og 250
L.S.

Jewish Agency/Børn
Charlotte G. Knudsen 300, Anne Maria Zachariassen
320, Kaj Moslev 200, Bertil Rostved 1.000
April 2020:
Gurli Pedersen 100, Eva Nielsen Vosegaard 500,
Elding 600, Jørgen Anker Hansen 100, Vickie Ann
Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Ole Hansen
150, Mrk. HBH 300, G. & H. Marsbøll 200,Tage
Barrit Nielsen 150, Birta Hansen 200, Anonym
100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Ove Pedersen
500, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Thomas &
Renate Thomsen 100, Poul Lykke Nielsen 200, Eva
& Ove Stage 200, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen
500, Eskil Holm 100, Eva Guldborg Jensen 500,
Kirsten Nielsen 500, Winnies Nielsen 300, Edvard
Søgaard Nielsen 200, Alice Rygaard Nielsen 150,
Alice Hamann 100, Ole Jensen 300, Lynge Jensen
2.000, Elisabeth Stein 2.000, Jørgen V. Petersen
3.000, Levi Andreas Hansen 200, J. K. Lauritsen
300, Anita Nørgaard 100, Johnna Jessen 500, Niels
E. Flensted-Jensen 100, Preben Walsøe 600, Knud
Møller-Christensen 150, Bodil Nielsen 250, Lis Bech
200, Søren Bøgel Pedersen 150, Jan Egon Dragsford
100, Hanne Buch Nielsen 100
Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Gudrun Larsen 125
O.Sh. og 125 L.S., Henny & Bent Larsen 150, Mrk. KIG
500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, Karin Dianne Kampp
100, Anonym 1.500 O.Sh., Anonym 500, Johan Due
L.S., Mads Koch Federspiel 200 L.S., Anni Bak Frank
200, Kirsten Genach 800 AKI

DJV - side 11

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

Støt Israel – effektivt og billigt
En let og effektfuld måde at støtte Israel på? Bliv medlem af Dansk-Jødisk Venskab.
DJV er en anerkendt forening, dvs. at dit medlemskab åbner op for tips-støtte midler
fra staten. Vores medlemskab koster kun 100 kr. om året.
Vi tror på at du og Danmark bliver velsignet igennem vores arbejde i Israel og bøn
for landet i Danmark.
DJV samarbejder direkte med fire Israelske organisationer, for at støtten når frem
dér hvor den har størst effekt.
Bliv medlem her djvenskab.dk/medlem/
Læs mere på djvneskab.dk

