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Eva Ravn Møenbak

Begrebet tryktest bruges i flere sammenhænge, 
fx når man vil teste et produkts modstandskraft 
og robusthed. Coronakrisen, som vi har gennem-
levet, og som hverken vi eller resten af verden er 
ude af endnu, kan sammenlignes med en sådan 
test, en sådan prøve på, hvor robuste vi er som 
individer, som fællesskab og som samfund. Når 
vi kommer under pres, viser vi, hvem vi er, hvad 
vi rummer, hvilke værdier og hvilke prioriterin-
ger, vi har. Har vi så bestået testen? – Det er der 

vist ingen, der tør udtale sig om endnu. At mange af os nok spørger, 
hvad meningen er med coronakrisen, har en ung dansk lektor sat 
fokus på i et helt nyt forskningsprojekt. Jeanet Sinding Bentzen fra 
Økonomisk Institut, Københavns Universitet, har undersøgt fore-
komsten på internettet af søgeordet ’prayer’ og bøn på andre sprog. 
Undersøgelsen viser, at ordet prayer/bøn er det ord flest mennesker 
søger på under coronakrisen, det drejer sig om en markant stigning. 
Og forskerens konklusion er, at ”i kriser beder vi”. Og vi kan tilføje, 
at Gud hører bøn!

I kirkelige og nok især i frikirkelige kredse, hvor man ikke er så tilbage-
holdende med at tale om Bibelens profetier, er der røster, der peger på, 
at coronakrisen kan forstås som en forberedelse på og en udrustning 
til det, der skal komme. Jesus omtaler i Mathæusevangeliet kapitel 24 
og Lukasevangeliet kapitel 21 de sidste tider og sin genkomst til den-
ne jord. Forud for disse begivenheder er der fødselsveer, en metafor, 
der i de bibelske tekster bliver brugt om krige, hungersnød, naturkata-
strofer og pest. Det er fremtidsscenariet i Jesu storslåede eskatologi-
ske vision, der resulterer i hans genkomst og genoprettelsestider, som 
apostlen Peter siger i sin prædiken til Jerusalems indbyggere: ”Jesus 
skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som 
Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund”. 
(Apostlenes Gerninger 3, 21). Det historiske forløb har som slutmål, at 
Gudsriget skal oprettes på denne jord.

En hel del kristne vil være enige i, at Guds handlinger med Israel spil-
ler en rolle i hele dette genoprettelsesforløb, og at det jødiske folks 
tilbagevenden til Israel er et betydningsfuldt tegn i vores tid. Ifølge 
Jewish Agencys prognose for 2021 forventer man, at 50.000 jøder 
vil immigrere til Israel fra lande som fx USA, Brasilien og Peru, hvor 
covid-19 rammer befolkningerne hårdt. Der er i denne situation brug 
for hjælp fra Israels kristne venner med bøn og støtte.  Arbejdsløshe-
den stiger i Israel, og coronakrisen føjer sig til rækken af udfordringer, 
som landet i forvejen kæmper med. Men midt i alt dette er der jøder 
fra verdens lande, der rejser til Israel for at bosætte sig, og de bliver 
modtaget med åbne arme. Læs de opmuntrende beretninger her i 
bladet s. 4-6. I Dansk-Jødisk Venskab vil vi fortsætte med at sætte 
handling bag vores ord om venskab, og støtte op om Israel og det 
jødiske folk.

Med venlig hilsen
Eva Ravn Møenbak
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Dansk-Jødisk Venskabs repræsentant i Israel, Dan Herron, 
har besøgt AKI, en af DJV’s samarbejdspartnere.

Noget af det sværeste for den jødisk-ortodokse del 
af befolkningen har været coronakrisens konsekven-
ser for familie og socialt liv. Denne samfundsgruppes 
største styrke, og nogle gange svaghed, bygger på 
nære relationer og meningsfulde lokalsamfund. Dette 
betød store smitterater tidligt i pandemien.
 
Men også her er der sket en omstilling, og AKI  er 
med til at bane vejen. Udover sin fattigdomsbe-
kæmpelse er AKI også lånecentral, så dets ca. 500 
stole, 50 borde og 4 lyskæder er nu med til at dan-
ne ramme om udendørsfamiliefester, såsom Bar 
Mitzvaher, forlovelsesfester og bryllupper. Disse 
fester kan virke paradoksale, men det er et naturligt 
og modigt forsøg på at udleve det ortodoks-jødiske 
liv, og selvom det er store fester, så er der ikke tale 
om fråds. Stædig insisteren på glæde er nogle gan-
ge den sidste barrikade for det ortodokse lokalsam-
fund.

Faktisk bliver en stor portion stole, behørigt afsprit-
tet, leveret tilbage efter en forlovelsesfest, mens jeg 
sidder og taler med Yoram. Der er kun blevet mere ef-
terspørgsel på AKI’s hjælp med den økonomiske krise, 
der er fulgt i kølvandet på helbredskrisen.

Svære udsigter
Der er til en vis grad hjælp at hente fra staten igennem 
automatiske stabilisatorer som arbejdsløshedsunder-
støttelse, og et beskedent ekstraordinært kontantbe-
løb blev udbetalt til børnefamilier (500 NIS per barn op 
til fire børn ifølge Yoram) ved Påske. Hvis man har mi-
stet sit arbejde men ikke har været lang nok tid i jobbet 
til at optjene rettigheder, eller af andre årsager falder 
igennem sprækkerne, så er der meget svære udsigter 
forsørgere står stillet overfor. Mange kan ikke længere 
betale husleje og lever på udlejerens gode vilje.

Troen holder modet oppe
Det er underligt men Yorams personlige tro og udhol-
denhed skinner igennem meget klart for mig. Han kan 
ikke se nogen strategisk udvej lige nu, men han giver ikke 
op i det daglige.

En del af familien
Før jeg går foretager Yoram en uventet gestus, som får 
mig til at føle mig som en del af AKI-familien. Jeg får 
overrakt en forsinket bryllupsgave med en skriftlig vel-
signelse, søde sager og gavekort til Rami Levi, Israels 
svar på Netto, som også bliver givet til AKI-familier. 

Så Yoram og AKI viser endnu engang, hvor meget familie 
betyder i jødisk kultur, og hvor værdifuldt det er for dem 
at støtte og opbygge familier.

Ortodokse jøder ved Kotel, Vestmuren i Jerusalem

Ortodokst-jødisk familie- og 
samfundsliv i omstilling

 1 AKI – Ahavat Kol Israel – Kærlighed til hele Israel er en af DJV’s mangeårige partnere
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Krigens kaos
Mit navn er Denis, og jeg vil gerne dele min Aliyah hi-
storie med jer. Vi plejede at bo i Baku. Da krig brød ud 
i Aserbajdsjan, efter Sovjetunionens kollaps i de tidlige 
90ere tog alle afsted. Min mor og moster, som var i deres 
30ere, havde altid været uadskillelige men blev fanget 
midt i skudlinjen og kaos. I forsøget på at redde deres liv 
flygtede de til forskellige lande i det tidligere Sovjetuni-
onen. De prøvede at finde hinanden, men uden held, og 
troede hver især, at deres søster var omkommet. 

Internettets fantastiske forbindelser
Mange år senere i 2018 fandt min mor tilfældigvis min 
moster på internettet!! Ikke alene var hun i live og hav-
de det godt, men hun var udvandret til Israel og boede 
i byen Ariel! De kunne knap nok tro, at de havde fundet 
hinanden igen efter næsten 30 års adskillelse. Min mo-
ster inviterede mig til Israel, da jeg delte min drøm om at 
flytte dertil. 

En perlerække af aliyah historier 
- pandemien til trods

Tredive års adskillelse

Ben Gurions afgangshaller er øde, men Aliyahankomster fortsætter i en lind strøm

Flytrafikken har stået nærmest stille i Israel, og El Al er truet 
af konkurs. Alligevel er aliyahrejser fortsat ufortrødent, og 
Israel er stadig mulighedernes land for de nye immigranter, 
som har brugt nedlukningen på at forbedre deres hebraisk 

og jobevner. Det er et opmuntrende gå-på mod, som DJV er 
med til at nære og opfostre igennem vores partnerorganisa-
tion Jewish Agency. Og du vil også se, at immigration til Is-
rael er en familiehistorie, især når du læser Denis’ beretning.

Af Denis Nazarko

Denis’ familie blev genforenet efter flugten
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Jeg har kendt til mine jødiske rødder fra jeg var lille. Min 
søster og jeg plejede at gå i klub i et jødisk lokalsamfund. 
Men det var først i 2017, at jeg opdagede, at jeg kunne 
rejse til Israel og foretage Aliyah, da jeg tilfældigvis læ-
ste om det på nettet. Heldigvis har mine forældre beva-
ret alle familiedokumenterne, og det var spændende at 
samle den nødvendige dokumentation. Nu har jeg gamle 
fotografier af mine forfædre og selv dokumenter fra sent 
i 1800-tallet, min tipoldefars fødselsattest.

Mit historiske hjemland
Her i Israel befinder jeg mig i mit historiske hjemland. 
Jeg kan mærke forbindelsen med Israel og elsker klima-
et. Jeg har muligheden for at starte et nyt liv her, måske 
en ny profession. Jeg har mange drømme.

Snublende nær Middelhavet
Jeg sidder i karantæne i et lille hotelværelse og kan ikke 
bevæge mig udenfor endnu (alle indrejsende til Israel 
skal i fuld karantæne i 14 dage). Men der er en fantastisk 
udsigt til Middelhavet! Jeg kan ikke vente med at komme 
i og få en dukkert. 

Tak til Jewish Agency og de kristne gutter
Jeg vil gerne takke, først og fremmest, Jewish Agencys 
feltkontor i Moskva og alle de kristne gutter, der hjalp os 
ved lufthavnen og ved hotellet. 

For første gang i mit liv føler jeg, at staten tager sig af 
mig, min nye stat, men allerede mit hjemland, Israel. Tak, 
fordi I har hjulpet mig til at foretage Aliyah!

Mit nye hjemland, Israel!
Af David Movsesyan

Hjemme for at blive
Det er svært at sætte ord på, men i Israel følte jeg mig 
hjemme og havde ikke lyst til at tage tilbage til Rusland. 
Men tilbage måtte jeg, bl.a. for at samle dokumentation. 
Jeg var næsten desperat, da coronavirussen brød ud, og 

var bange for at det ville forhindre mig i at rejse. Men jeg 
fik at vide, at min rejse var planlagt og stadig ville blive 
afviklet. Min mor planlægger at slutte sig til mig og min 
moster senere.
Nu er jeg hjemme – og denne gang for at blive – i Israel.

Davids udsigt fra sit karantænehotel

DJV august 2020.indd   5DJV august 2020.indd   5 7/8/2020   6:04:25 PM7/8/2020   6:04:25 PM



DJV - side 6

Jeg er taknemmelig for vores flyrejse til Israel selv midt i 
pandemien, og nu er vi i Israel!

Sovjettidens åg
Min familie talte ikke om sine jødiske rødder under Sov-
jetunionen. I 1990erne overvejede min bedstemor at 
flytte til sit historiske hjemland, men hun tog aldrig af-
sted.

Den endelige beslutning
For fire år siden, i forbindelse med min datters fødsel 
besluttede jeg, at jeg ville foretage Aliyah. Jeg havde op-
daget, at de fleste af forfatterne der skrev om ansvarlig 
forældreskab var af jødisk herkomst, hvilket fik mig til at 
tænke på min familie og min egen jødedom. Dette ledte 
mig til at opsøge jødiske arrangementer i Moskva, hvilket 
kun styrkede min beslutning om at flytte til Israel.

Fanget mellem Rusland og Ukraine
Min mand har hjulpet mig med at indsamle vores fami-
lies jødiske familiedokumenter, som befandt sig i Ukra-
ine. Grundet den spændte situation mellem Rusland og 
Ukraine var de svære at få fat på. Men det lykkedes til 
sidst.

På plads i Israel
I Israel er vi ved at finde os selv. Vi har valgt at slå os ned 
i kystbyen Natanya, som udover sin smukke beliggenhed 
ved havet er i rivende udvikling og byder på mange job 
og forretningsmuligheder. I løbet af nedlukningsfasen 
har vi lært hebraisk og sonderet jobmarkedet. Stemnin-
gen er høj. Vi er meget tilfredse og vil gerne takke Jewish 
Agency for deres store hjælpsomhed og høje professio-
nalisme.

Nu er vi i Israel!
Af Ekaterina Belyaev, Moskva

Ekaterina med familie til Purimfest
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DJV er glad for at kunne introducere en ny dynamisk og 
sympatisk leder for Lone Soldier Centret (LSC) i Israel. Vi er 
glade for vores hidtige samarbejde med LSC og ser frem til 
at fortsætte i det gode spor. Her lader vi Michal Berman give 
et indblik i sit liv, personlighed og motivation for arbejdet på 
Lone Soldier Centret. 

Godt at stifte bekendtskab med jer! Mit navn er Michal 
Berman. Jeg er gift og er mor til tre børn. Min ældste søn 
meldte sig klar til tjeneste i foråret, og jeg oplever nu på 
førstehåndsbasis, hvordan det er at være forældre til en 
soldat. 

Egen militærtjeneste og professionelle baggrund
Selv gjorde jeg tjeneste som uddannelsesofficer på Mi-
chve Alon – den base hvor mange Lone Soldiers tilbrin-
ger tid for at klargøre sig til tjeneste i IDF. Det betyder, at 
min nye stilling er en art genforening, og jeg kan mærke 
mange gode minder fra min tjenestetid strømme tilbage 
til mig. 

Danmark betyder noget
Professionelt kommer jeg fra uddannelsesverdenen. Jeg 
arbejdede i ti år for Yad VaShem, Israels Holocaust Mu-
seum, hvor jeg udlærte undervisere, designede pensum 
og var leder for uddannelsesteams, og personligt guide-
de jeg gæster rundt på Yad VaShem.  

Lige siden har jeg haft et varmt sted i mit hjerte for Dan-
mark og det mod, som det danske folk udviste overfor 
deres jødiske befolkning under Holocaust-perioden.

Senere har jeg arbejdet med lokalsamfundsudvikling 
i endnu et tiår. Jeg var leder for beslutningstagere fra 
Jerusalem i New York. Jeg lancerede store lokalsam-
fundsprojekter, et som stadig finder sted hver sommer 
i Jerusalem ved et populært udendørs forsamlingssted, 
First Station, den gamle Ottomanske togstation, forud 
for Shabbat. 

En overraskende mulighed
Min vej til LSC var en uventet åbning. En headhunter 
spurgte mig, om jeg ville være interesseret i organisati-
onen, og om hun kunne indsende en ansøgning til chef-
stillingen på mine vegne. Jeg læste information om LSC 
og svarede kort efter med et overbevist, ”Ja! Selvfølge-
lig!” 

Som datter til en kvinde, der immigrerede til Israel for 50 
år siden, er jeg meget opmærksom på de kampe, der er 
forbundet med at integrere sig i et nyt samfund, f.eks. i 
forhold til det sprog og den kultur, som nye immigranter 
i Israel oplever. Jeg relaterer derfor stærkt til centrets 
mission. Jeg ser mit lederjob hos LSC som en sand ære 
og et privilegium. 

Lone Soldier Centeret har fået ny chef 
– Michal Berman sender en hilsen til DJV’s læsere

Orienteringsøvelse for unge Lone Soldiers før aktiv tjeneste
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Fornyet indsats og dedikation
I dag står vi overfor nogle udfordringer på centret. Vi er 
i gang med at genopbygge vores operationelle team med 
vores mission klart i sinde: at hjælpe Lone Soldiers, før, 
under og efter deres militærtjeneste. Vores mål er, at en 
Lone Soldier aldrig skal føle sig alene.

Så hvad er det der sker hos Lone Soldier i dag? 
Israels situation mht. corona er forbedret, og landet be-
finder sig i en ny ”corona rutine”. Til vores store glæde, 

så var vi i stand til at vende tilbage til centret, om end 
i en begrænset kapacitet og i overensstemmelse med 
Sundhedsministeriets retningslinjer, hvilket betyder ad-
gang efter temperaturmåling og med ansigtsmasker og 
to meters afstand og højst 50 mennesker i centrets lo-
kaler. 

På den ene side er dette meget begrænsende, fordi man-
ge soldater gerne vil besøge os og hænge ud med vores 
stab og volontører, på den anden side vi er stadig meget 
glade for at se dem, restriktionerne til trods.

Samtidig er vi inde i en vækstfase på Centret. Vi har 
rekrutteret ny stab, som inkluderer en uddannet so-
cialarbejder, som tjener som rådgiver for immigrerende 
Lone Soldiers, og som har fuld fokus på soldaternes be-
hov. Denne sommer åbner vi et nyt hjem for kvindeli-
ge Lone Soldiers i Jerusalem. Vi har også brugt meget 
tid på at forberede os på august-indkaldelsen til IDF, vi 
forsyner soldaterne med en komplet indkaldelsespak-
ke og alt hvad de har brug for til at påbegynde deres 
tjeneste.

Vi fortsætter vores mission med fuld kraft og er fast be-
sluttede på at skabe et hjem væk fra hjemmet for enhver 
Lone Soldier. Jeg vil gerne takke Dansk-Jødisk Venskab 
for al jeres støtte til os og vores mission. Vi tager den 
ikke for givet og er virkelig rørte over den støtte, som I 
yder.

Varme hilsner
Michal Berman, 
Leder for LSC. 

Michal Bermann er LSC’s nye leder

Omsorg- og forsyningskasser til Lone Soldiers
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Terapeutisk behandlingsomsorg i Orr Shalom under corona. 
Rapport til Dansk-Jødisk Venskab

Af Idit Codesh
I skrivende stund holder Israel vejret for at se, om en 
anden bølge af coronavirus bryder ud. Orr Shalom er 
officielt anerkendt som en såkaldt essentiel organisati-
on i Israel, så den professionelle stab har på intet tids-
punkt været hjemsendt men er fortsat med at arbejde. 
Igennem hele Israels omfattende nedlukning blev sta-
ben på sine poster og Orr Shalom børn forblev i deres 
familiegruppehjem, og vi tilpassede vores rutiner for 
at tage hensyn til børnenes følelsesmæssige, fysiske og 
psykiske behov. Alle vore organisatoriske beslutninger 
blev taget med børnenes tarv i sinde.

Terapeutiske interventioner
Mange af vores børn lider af let til svær angst, og den 
globale pandemi med dertilhørende skolelukninger 
og hjemmekarantæne højnede frygt- og angstniveau-
er. Behandlingsterapi fortsatte men i forhold til sund-
hedsministeriets retningslinjer, dvs. påført ansigtsma-
sker, hvilket var skræmmende for nogle børn. Hvor 
vi ikke kunne mødes fysisk, blev møder afholdt over 
Zoom.

Nye behandlingsmetoder
Orr Shalom har et vidtfavnende behandlingsansvar 
og er pt. ansvarlig for bl.a. seks behandlingshjem for 
teenagepiger. Staben forstod, at hverken børnene el-
ler deres traumer ville flytte sig under coronakrisen. 
Denne påtvungne nødvendighed drev staben til at 
improvisere, og vores chefpsykolog udviklede et dag-

bogsformat til børnene, der indeholdt nyttige tips, 
redskaber og arbejdsark for at observere, hvad der ud-
løser børnenes fysiske og følelsesmæssige reaktioner, 
samt hvad der hjælper dem til at slappe af og blanke 
sider til at notere deres tanker og følelser. Det var en 
enorm stor hjælp til børnene, især fordi de havde så 
meget ”ekstra” tid indenfor derhjemme. Orr Shaloms 
chefpsykolog sagde, at den største lektie, der er ble-
vet lært, er at terapeutiske forløb kan tilpasses digitale 
platforme – noget som hun aldrig havde undersøgt 
før. Den største overraskelse var, at møder over smart-
phone eller Zoom faktisk hjalp mange børn med at 
gøre fremskridt i deres terapeutiske forløb.

Tøjdyr og Zoom skabte gennembrud 
En af vores psykologer fortsatte med at tilbyde terapi 
over Zoom til Ben, en 8-årig dreng i familiepleje. Nor-
malt ville de mødes i Orr Shalom centret i Kiryat Ono, 
en forstad til Tel Aviv. Nu måtte hun mødes med ham 
over Zoom. Ben ville tage samtalen i sit soveværelse 
med alle sine tøjdyr. Igennem samtale med dyrene og 
psykologen var han i stand til at fortælle mere af sin 
historie end nogensinde før. Psykologen legede med 
og Bens yndlingstøjdyr var mellemmand for en dyb 
diskussion om Bens fortid.

Idit er DJV’s kontaktperson i Orr Shalom. Hun sørger 
for at DJV har fingeren på pulsen og arrangerer 
interview og særlige besøg for DJV. Personligt er 
Idit gift med Adam og sammen har de seks børn. 
De bor på en gedefarm i Ela Dalen, der hvor David 
kæmpede mod Goliath i sin tid. Idit er født i Israel og 
er af delvis svensk afstamning. Så den skandinaviske 
forbindelse er i orden.

Sovedyr var med til terapeutisk gennembrud
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Vered, en 16-årig pige, fortalte om sine refleksioner: 
“På den ene side kan jeg ikke se mine venner, og det 
gør mig virkelig ked af det. Men jeg kan stå op om 
morgenen uden at bekymre mig om, hvordan jeg ser 
ud, og jeg behøver ikke at lægge makeup, og det er 

meget mere rart”. Dette er en stor erkendelse for en 
teenagepige, som fokuserer meget på sit udseende 
for at blive værdsat og anerkendt. Vered har kunnet 
bruge corona- perioden til at få mere selvværd og 
selvtillid.

Generalforsamling i Dansk-Jødisk Venskab
Afholdes d. 26. august kl. 19.00 i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1. sal., 1928 Frederiksberg.

Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent og referent

 2.  Årsberetning v/formanden

 3.  Årsregnskab v/kassereren

 4.  Valg til bestyrelsen
  På valg: 
   Filip Graversen
   Kirsten Graversen
   Helga Björk Oskarsdottir
   Kjeld Gudmandsen

 5.  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden 
(se kolofon for kontakoplysninger) en uge før.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Israelske børn nyder naturen - (illustrativt billede)

Mød Vered
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Maj 2020:
Gurli Pedersen 100, Henny & Bent Larsen 150, Jørgen Anker Hansen 
100, Johan Due 500, Inger Margrethe Blomhøj 2.000, Vickie Ann Nielsen 
500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Birta Hansen 200, Søren 
Sørensen 500, Thomas  Renate Sørensen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 
100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, 
Anonym 100, Vinnie Nielsen 300, Tage Barrit Nielsen 150, Eva & Ove Stage 
200, Kirsten Nielsen 500, Ninna Pedersen 500,  Ole Hansen 150, Elsebeth 
Horst Sørensen 500, Svend Høj 700, Lore-Lisa Lauterlein 1.000, Anita 
Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Hanne Jensen 200, Elisabeth 
Stein 2.000, Jørgen V. Petersen 3.000, Knud Møller-Christensen 150, Else 
Hansen 1.000, Margit Vilsted 100, Anonym 3.600, Niels E. Flensted-Jensen 
100, Mrk. BVJ 16.000, Lise Lotte Skovlykke 500, Lillian & Frede Jensen 
1.000, Hanne Møller Fredberg 200, Leon Klitgaard Jensen 1.100, Lis Bech 
200, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch Nielsen 100

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 J.A., Edith Aggeboe 200 J.A., Anonym 500, Mrk. 
KIG 500 O.Sh., Gudrun Larsen 200 O.Sh. og 200 L.S.  Mrk. HBH 1.000 O.Sh. 
, Rita Madsen 1.000, Anonym 1.500 O.Sh. Anonym 1.500, Karin Dianne 
Kampp 100, Anonym 500, Anne Maria L. Zachariassen 320, Mads Koch 
Federspiel 200 L.S., Kjeld Gudmandsen 300 O.Sh., Lisbeth Pia B. Mølledal 
1.000, Brigitte Torp 2.000, Erna Møberg Hansen 1.000, Anonym 3.500 
O.sh. og 3.500 L.S., Kirsten Genach 800 AKI

Juni 2020
J. K. Lauritsen 300, Birta Hansen 200, Gurli Pedersen 100, Kirsten Nielsen 
500, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Margit Irene 

Olsen 250, Ole Hansen 150, Mrk. HBH 300, Tage Barrit Nielsen 150, G. & H. 
Marsbøll 300, Jens Erik & Else Pedersen 150, Peter & Lene Kusk Thomsen 
200, Anonym 100, Thomas & Renate Thomsen 100, Vinnie Nielsen 300, 
Jørgen Anker Hansen 100, Eva & Ove Stage 200, Else M. Pedersen 200, 
Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Jørgen V. Petersen 3.000, V. Søllner 
500,  Elisabeth Stein 2.000, Kaj Moslev 300, Knud Møller-Christensen 150, 
Elsebeth Horst Sørensen 500, Johan Due 500, Jette Bøgh Larsen 1.100, 
Bertil Styrbech Jensen 100, HMC Hjørring 200, Immanuel Kasse 600, Lene 
Bargsteen 100,Tommy & Kirsten Vestesen 100, Grethe Sørensen 200, Arne 
Møller Pedersen 350, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Hava 
& Bjørn Andersen 100, Niels Kristiansen 500, Eva Nørby Nielsen 100, Anna 
M. Becker 600, Niels E. Flensted-Jensen 100, Grethe Elisabeth Nielsen 
300, Christian K. Christensen 500, Lillian P. Nielsen 600, Verner Kofod-
Pihl 1.000, Birthe & Johannes Jensen 1.100, Ole Riisager Jensen 200, Kjeld 
Gudmandsen 300, Knud Harry Pedersen 220,Bodil Nielsen 300, Jens Otto 
H. Kristensen 100, Henrik Peter Jacobsen 250, Hans-Ulrich Buchardt 100, 
Bjarne Venø Christensen 100, Dorrit Heckscher 100, Kirsten Svinth Olesen 
700, Lis Bech 200, Søren Bøgel Pedersen 150, Hanne Buch Nielsen 200,

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte B. Knudsen 300 J.A., Anne Maria L. Zachariassen 320 J.A., 
Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, Henny & Bent Larsen 150, Karin 
Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh., Mrk.NN 200 O.sh., Anonym 500, 
Anonym 500, Mads Kock Federspiel 200 L.S., Anni Bak Frank 200, Lene 
Bargsteen 1.400, J.A.,Ruth Kristensen 500 O.Sh., Kirsten Genach 900 AKI, 
Alice Hamann 1.000 Holocaustofre, Anonym 500, Lis Pedersen 300 og 200 
L.S., Gudrun Larsen 125 O.sh. og 125 L.S.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kassererens hilsen
Kære Venner af Israel og Dansk-Jødisk Ven-
skab, her i denne ferietid er Dansk-Jødisk Ven-
skab ikke blevet glemt. Og med ønsket om en 
rigtig god sommer, vil jeg sige stor tak for alle 
gaver og kontingentbetalinger som vi har mod-
taget, de seneste måneder.

Coronakrisen har ramt Israel meget hårdt med op til 25 % 
arbejdsløshed pga. af den omfattende turistindustri og ingen 
gæster.

Det er derfor glædeligt at vi fortsat kan støtte vore venner i Is-
rael, som påskønner vore støtte, en støtte der er mulig på grund 
af jeres trofast bidrag. Igen tak for dette. 
 
Tak også for alle gaver som er mærket kontingent eller med-
lemskab. Vi har brug for medlemskaber så vi fortsat kan anven-
de §8 fradrag for gaver.

Bedste hilser 
Filip Graversen

Kasserer
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Dansk-Jødisk Venskabs Israels-stævne 2020 – 
sæt kryds i kalenderen!

Tema: Velsignelsen fra Zion
Tid: 23. – 24. oktober 2020
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Udførligt program kommer i oktober nummeret af Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab

Bøn for Israel er klar til en ny sæson
Vi har siden 2002 en gang om måneden været samlet til bøn for Israel. Disse 

tværkirkelige bedemøder for Israel har et stærkt, bibelsk mandat, fx Esajas 62, 6-7: 
”Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I, 
der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, 

og før han gør den til lovprisning på jorden”. Og i Salme 122,6 lyder et lige så tydeligt 
kald: ”Bed om fred for Jerusalem!”. Vi er Guds samarbejdspartnere i bønnen. 

Kom og vær med i et godt bønnefællesskab og bliv opdateret på situationen i 
Israel.

Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg
Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30:  d. 18/08; 15/09; 20/10

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede. 

Velkommen!
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