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Eva Ravn Møenbak

Da vi i Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse i be-
gyndelsen af 2020 besluttede, at temaet for 
dette års Israel-stævne skulle være Velsignelsen 
fra Zion, kunne vi ikke have forestillet os den si-
tuation, som vi og den ganske verden nu befin-
der os i, hvor en pandemi hærger globalt.
 
Nogle taler om nødvendigheden af en teologisk 
refraiming, dvs. et nyt blik på og forståelse af 
det, vi oplever med coronakrisen.  Mange men-

nesker spørger, hvad det egentligt er, der sker i det, der sker i verden 
i dag. Vi kan i hvert fald slå fast, at pandemien gør den globaliserede 
verdens udsathed og skrøbelighed meget synlig, både sundhedsmæs-
sig, økonomisk og socialt, og det skaber bekymring og frygt. Ind i denne 
usikre situation, vil vi i Dansk-Jødisk Venskab være med til at pege på 
betydningen af frelsehistorien, dvs. Guds ledelse af verden frem mod 
et mål i fremtiden, som er Gudsrigets oprettelse på vores jord. Med 
et teologisk fagudtryk hedder det eskatologi. I Guds frelsesplan med 
verden har Zion/Israel en betydelig funktion, og det gode budskab er, 
at Israel er et redskab, som Gud bruger til at velsigne verden. Zion er 
et synonym for Jerusalem og i en bredere betydning landet Israel og 
det jødiske folk. Herfra udgår der velsignelse til alle folkeslag, for hele 
verden tilhører Gud. Gud gennemfører sin frelsesplan med verden, og 
midtpunktet og fundamentet er Jesu død og opstandelse som soning 
og liv for verden. I Matthæus-evangeliets genealogi er det en vigtig 
pointe, at Jesus er Abrahams søn, dvs. at han er jøde (Matthæusevan-
geliet 1,1).  Det er fra det jødiske folk, at verdens Frelser er kommet. 
Jesus siger det helt entydigt til den samaritanske kvinde: ”Frelsen er 
fra jøderne” (Johannes-evangeliet 4,22). Men frelseshistorien er ikke 
afsluttet, Guds velsignelse af verden vil fortsætte med at strømme ud 
fra Zion. Det jødiske folks udvælgelse er et redskab Gud bruger til at 
velsigne og genoprette verden frem mod målet, som er Jesu genkomst 
til vores jord og Gudsrigets oprettelse. Så Israel er et håbets tegn for 
verden.

Hvad betyder velsignelsen fra Zion for den kristne menighed? Hvor 
befinder vi os i frelseshistorien? På hvilke konkrete områder velsigner 
Israel verden i dag? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil beskæftige 
os med ved dette års Israel-stævne, som afholdes d. 23.- 24. oktober i 
Københavns Frikirke.

Udover den åndelige velsignelse, som verden modtager fra Zion, er 
der den fysiske, som Jonathan Harmat, PhD.-stipendiat, vil give os en 
indføring i. Jonathan vil tale om, hvordan Israel med sin forskning og 
innovation bidrager til verden på mange måder. 

Se nærmere omtale på s. 3 og et udførligt program på bagsiden af bla-
det. 

Møderne vil blive afholdt i overensstemmelse med myndighedernes 
retningslinjer om coronavirus.
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VELKOMMEN til nogle spændende, oplysen-
de og trosstyrkende dage i et godt fællesskab!

Præsentation af stævnedeltagere  
Til at udfolde temaet: Velsignelsen fra Zion har vi 
til dette års Israel-stævne inviteret Jonathan Har-
mat som vores gæstetaler. Jonathan er cand. mag. 
i filosofi fra Københavns og Tel Aviv Universitet og 
PhD.-stipendiat på Copenhagen Business School. 
Jonathan er tidligere projektleder i Jødisk Informa-
tionscenter, et uddannelses- og kulturcenter, der 
formidler viden om dansk-jødisk identitet, kultur, 
religion og historie. Jonathan har tidligere forsket i 
danske jøders oplevelser med og opfattelser af anti-
semitisme for Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA). I dag forsker 
han i politisk teori og beskæftiger sig særligt med 
følelsers rolle i politik og identitetsdannelse.  

Jonathans indlæg på Israel-stævnet har titlen: Tik-
kun Olam – Israels bidrag til verden. Det er kende-
tegnende for Israel, at landet på mange måder har 
ydet et stort og vedvarende bidrag til forbedring og 
udvikling af fx vandforsyning, jordbrug, teknologi og 
medicin til gavn for verdens befolkninger. Betegnel-
sen tikkun olam er hebraisk og betyder ’verdens re-
paration og genoprettelse’ og er et centralt element 
i jødisk tilværelsesforståelse, hvor meningen med 

livet er at reparere verden. Og det bidrager Israel 
og det jødiske folk til i rigt mål. Jonathan Harmat vil 
give os en indføring i det jødiske folks og Israels be-
drifter og bidrag til tikkun olam.

Vi slutter dette års Israel-stævne af med en forry-
gende klezmer-koncert med familieorkesteret ”En-
kens efterkommere’. 

Klezmermusik er traditionel jødisk folkemusik og 
har sin oprindelse blandt øst-europæiske jøder. 
Denne musikgenre er et kunstnerisk udtryk for den 
berigende inspiration, der strømmer fra den jødiske 
verden.  

’Enkens efterkommere’ er et familieorkester bestå-
ende af to klarinetter, fagot, obo, Alt-saxofon, klaver, 
bas, slagtøj og som det seneste skud på stammen 
harmonika. Orkestret har eksisteret i syv år, og da 
var de fleste medlemmer omkring ni år gamle. Nu 
syv år senere er orkestret modnet på mange punk-
ter, og det består af far/onkel Ole på klarinet og så 
ellers børn, nevøer og niecer, som er blevet halv-
voksne musikere. Orkesteret er kendetegnet ved 
en stor portion spilleglæde, følsomhed og smitten-
de musikalitet. ’Enkens efterkommere’ har optrådt i 
kirker, på plejehjem, synagogen og senest med Hen-
rik Goldschmidt fra Det Kongelige Kapel i Smørum 
kirke.
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Dansk-Jødisk Israel-stævne 2020: ”Velsignelsen fra Zion”
”Herren velsigne dig fra Zion, han som skabte himlen og jorden” (Salme 134,3)
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Jonatahn Harmat taler til 
DJV's Israelstævne  om 

" Tikkun Olam - 
Israels bidrag til verden" 

(se bagsiden for program)
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I Israel fejrer man høstfesterne i skyggen 
af coronanedlukning

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

I Israel er efteråret et af de mest festlige tidspunkter på 
året. I år foregår højtiderne desværre i skyggen af endnu 
en samfundsnedlukning. Vi har lige overstået helligdage-
ne med Rosh Ha’Shana og Yom Kippur. Løvhyttefesten 
(Sukkot) begynder den 2. oktober og varer en hel uge, 
men forberedelserne for den store fest starter lang tid i 
forvejen. Festen er en høstfest (3. Mos. 23:39-43) men 
allervigtigst så minder Sukkot om Israels udfrielse fra 
Egypten. Gud ledte sit folk igennem ørkenen, sørgede for 
deres behov og helede dem. Løvhytterne er et symbol på 
denne vandring, og at vi blot er på jorden som gennemrej-
sende (3. Mos. 23:42-43). Løvhyttefesten har nemlig også 
et profetisk aspekt og peger frem til Messias genkomst og 
samvær med sit folk.

I et normalt år i Israel er det kutyme at udveksle gaver og 
madkurve mellem venner og familie. Derudover er der en 
speciel kombination af planter (3. Mos 23:40), som kal-
des ”lulav” og som bringes som et høstoffer. Det består 
af en palmegren, to pilegrene og tre myrtegrene, og i den 
anden hånd bærer man en etrog (en citrusfrugt). Der er 
forskellige tolkninger og udlægninger af betydningen af 
de forskellige planter. Jødiske lærde så historisk kombi-
nationen som et symbol på nationens enhed, og nogle 
kristne ser de fire planter parallelt med de fire jordsorter i 
Jesu lignelse om sædemanden (Matt. 13:3-9). Der er flere 
symbolikker og udlægninger at dvæle ved. 

Men lad os slutte af med Ordet direkte:

”Det var ham, som i ørkenen gav dig manna at spise, som 
dine fædre ikke kendte til, for at ydmyge dig og for at sæt-
te dig på prøve og derefter gøre vel imod dig. Sig ikke til 
dig selv: ”Det er min egen kraft og min egen hånds styrke, 
der har skaffet mig hele denne rigdom.”  Husk på Herren, 
din Gud. (5. Mos. 8:16-18) 

Lad os glædes og mindes vores afhængighed af en god og 
generøs Gud! Og lad os glæde os med Israel over Guds 
nærvær med sit folk og mirakuløse udfrielse og beskyt-
telse. Han vil også bringe Israel flot af denne krise.

Chag Sukkot Sameach! Glædelig Sukkot!

Af Estera og Dan Herron

I et normalt år holder Jerusalem parade under Løvhyttefesten, her 2019 på King David Street. 

Udsigt inde fra en Løvhytte
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Af Danielle Mor, leder af afdelingen for Jewish Agencys kon-
takt til kristne menigheder og en af Dansk-Jødisk Venskabs 
samarbejdspartnere i Israel

”Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os juble og 
glæde os på den!”, Salme 118: 24

Og sikke en dag det var, da det første særbestilte Aliyah 
fly, Operation Hjemkomst, fra Mexico City ankom med 
230 nye olim (immigranter) og unge jødiske volontører til 
Israel. Derudover var der også mange strandede israele-
re, der lykkedes at få en plads tilbage til Israel på trods af 
det store fald i flytrafikken.

“Tak for alt dette [velkomsten]! Vi er hjemme!” var ordene 
fra en ung kvinde på flypladsen, hvor formanden for The 
Jewish Agency for Israel (JAFI), Isaac Herzog, bød person-
ligt velkommen.

“Aliyah har aldrig været stoppet, selv igennem de svære-
ste kriser, som staten Israel har gennemlevet,” sagde for-
manden. ”Selv nu under en global krise, så realiserer jøder 
fra hele verden den zionistiske vision og gør Israel til deres 
nye hjemland. Det er en fortælling, der berører alle israe-
lere, eftersom mange af os er del af vores families første, 
anden eller tredje generation her i Israel.”

Coronavirussen har ramt Mexico hårdt. Mexico er hjem 
til det tredjestørste jødiske samfund i Latinamerika (efter 
Argentina og Brasilien) med ca. 50.000 personer, hvoraf 
de fleste bor i hovedstaden Mexico City. Synagoger og 
jødiske institutioner er lukkede. Mange jødiske forret-
ninger har mistet 70% af deres indtægt, men derudover 
er de desværre også mål for kidnapning og antisemitiske 
trusler. 

Familien Mercado, som består af Carlos and Miriam og 
deres fire børn, var med på flyet i dag. De vidste, at de ville 
gøre Aliyah efter et besøg til Israel sidste år. ”Her føler jeg 
mig virkelig hjemme,” siger Miriam. ”I Mexico blev vi altid 
set som ”de jøder”, og det var aldrig trygt at gå ud med kip-
pa/kalot på. Vi vidste, at vi altid ville være en minoritet.”

Men det var stadig svært at træffe den endelige beslut-
ning om at flytte hele familien langt væk til et land, hvor de 
kun kunne meget lidt af sproget. ”Mens vi var i lockdown 
i Mexico City, forstod vi, at vi fint ville kunne klare os i et 
nyt land,” fortsætter Miriam. ”Det at være alene hjemme 
i tre og en halv måned lærte os, at vi er en stærk familie, 
som er i stand til at gennemgå en sådan forandring.”

Sikke en velsignelse at vi stadig kan finde glæde i så svær 
en tid og fejre ankomsten af nye olim i Israel.

Der er intet der kan stoppe Aliyah 
– Operation Hjemkomst

Der er intet der kan stoppe 
Aliyah – Operation Hjemkomst 
 

Af Danielle Mor, leder af afdelingen for Jewish 
Agencys kontakt til kristne menigheder og en 
af Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartnere 
i Israel 

"Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os 
juble og glæde os på den!", Salme 118: 24 

 "ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו “

Og sikke en dag det var, da det første 
særbestilte Aliyah fly, Operation Hjemkomst, 
fra Mexico City ankom med 230 nye olim 
(immigranter) og unge jødiske volontører til 
Israel. Derudover var der også mange 
strandede israelere, der lykkedes at få en plads 
tilbage til Israel på trods af det store fald i 
flytrafikken. 

“Tak for alt dette [velkomsten]! Vi er hjemme!” 
var ordene fra en ung kvinde på flypladsen, 
hvor formanden for The Jewish Agency for 
Israel (JAFI), Isaac Herzog, bød personligt 
velkommen. 

“Aliyah har aldrig været stoppet, selv igennem 
de sværeste kriser, som staten Israel har 
gennemlevet,” sagde formanden. ”Selv nu 
under en global krise, så realiserer jøder fra 
hele verden den zionistiske vision og gør Israel 
til deres nye hjemland. Det er en fortælling, der 
berører alle israelere, eftersom mange af os er 
del af vores families første, anden eller tredje 
generation her i Israel.” 

Coronavirussen har ramt Mexico hårdt. Mexico 
er hjem til det tredjestørste jødiske samfund i 
Latinamerika (efter Argentina og Brasilien) 
med ca. 50.000 personer, hvoraf de fleste bor i 
hovedstaden Mexico City. Synagoger og 
jødiske institutioner er lukkede. Mange jødiske 
forretninger har mistet 70% af deres indtægt, 
men derudover er de desværre også mål for 
kidnapning og antisemitiske trusler.  

Familien Mercado, som består af Carlos and 
Miriam og deres fire børn, var med på flyet i 
dag. De vidste, at de ville gøre Aliyah efter et 
besøg til Israel sidste år. ”Her føler jeg mig 
virkelig hjemme,” siger Miriam. ”I Mexico blev 
vi altid set som ”de jøder”, og det var aldrig 
trygt at gå ud med kippa/kalot på. Vi vidste, at 
vi altid ville være en minoritet.” 

Men det var stadig svært at træffe den 
endelige beslutning om at flytte hele familien 
langt væk til et land, hvor de kun kunne meget 
lidt af sproget. ”Mens vi var i lockdown i 
Mexico City, forstod vi, at vi fint ville kunne 
klare os i et nyt land,” fortsætter Miriam. ”Det 
at være alene hjemme i tre og en halv måned 
lærte os, at vi er en stærk familie, som er i 
stand til at gennemgå en sådan forandring.” 

Sikke en velsignelse at vi stadig kan finde glæde 
i så svær en tid og fejre ankomsten af nye olim 
i Israel. 

  

 

  

 

... 

 

[Message clipped]  View entire message 

JAFI’s formand, Isaac Herzog, byder nye immigranter velkommen i Israel fra ”Operation Hjemkomst”
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Rapporterne om arbejdet i Israel i dette nummer af Nyt 
fra DJV er meget præget af hjem og at have et land, et sted 
at vende hjem til. Det er noget af det mest betydningsful-
de, som DJV er med til i Israel: at opbygge og understøtte 
hjem, og at være med til at få dem til at trives.

For nyligt festligholdte Jerusalems borgmester, Moshe 
Lion, åbningen af et nyt hjem for unge soldaterpiger i Je-
rusalem. Lone Soldier Centret har arbejdet målrettet på 
at stille rammerne til rådighed: tre etager med dobbelt-
værelser og opholdsrum til otte piger. 

Navnet på den unge kvinde, der skal agere rådgiver og 
støtte for de tjenestegørende solder, er meget passende: 
Sarah. Jeg fanger hende på toget på Israels kystbane, hvor 
hun er på vej hjem fra vandreturen ”Yam l’Yam” - (Hav til 
hav), som går fra Genesaret Sø til Middelhavet.
Sarah glæder sig til at skabe gode rammer for unge rekrut-
ter, som er rejst til Israel. Selv kom hun til Israel første gang 
med ”Taglit”, som er et program drevet af Jewish Agency 
(JAFI), der giver unge jøder mulighed for at besøge Israel. 
Turen var en øjenåbner for hende og gav hende mod til at 
stå imod antisemitisme i hendes skolemiljø i USA. 

Jeg værdsætter på ny, hvor vigtigt et tiltag dette er, da jeg 
hører Sarahs bolighistorik og oplevelser med ustabile bo-
fæller, og hvordan hun kom til at betale ekstraregning på 
flere tusinde shekel, fordi en af hendes bofæller glemte at 
slukke for vandvarmeren. Hun fandt først ro, da hun fik 
bolig i Lone Soldier hjemmet Talpiot i det sydlige Jerusa-
lem, fem minutters gang fra DJV’s lejlighed (se Nyt fra 
DJV December 2019). At kunne have en oase af stabilitet, 

mens man tilpasser sig nye udfordrende opgaver og tilvæ-
relsen som ny immigrant, er guld værd.

Overraskende nok lyder det næsten som om Sarahs hver-
dagskvaler med bolig og bofæller udsatte hende for mere 
stress end strabadserne og de intense og farefulde opera-
tioner, hun var med på med sin enhed ”Bard’las”, en enhed 
med både mænd og kvinder, hvis navn betyder gepard på 
hebraisk. Her var hun stationeret i det sydlige Israel men 
kom også på mission i Vestbredsbyen, Jenin, som er kendt 
for at være et væksthus for militante palæstinensere. Det 
eneste med denne enhed var blot, at den ikke var gearet til 
Lone Soldiers og de specielle behov, man har, når der ikke 
er noget familienetværk at vende hjem til eller få opbak-
ning fra. Det gør, at man let kan knække på udfordringen 
ved både at være ny immigrant og ny rekrut. Men det er 
disse erfaringer, der gør Sarah perfekt til jobbet som tov-
holder, veninde, husven og administrator for det nye hjem.

Fremadrettet håber Sarah på at studere psykologi eller 
psykiatri. En del af hendes motivation er, at hun trives 
med snakke med mennesker og få en føling med dem. Hun 
har også været i dialog med arabere for at forstå deres 
holdninger og perspektiver. Hun har allerede god kon-
takt til naboerne, hvoraf en af dem mistede sin mand i en 
af Israels tidligere krige, og som bakker fuldt op om Lone 
Soldier pigerne.

Fantastisk at endnu et hjem er under opbygning i Israel, 
og at Dansk-Jødisk Venskab kan være med til at støtte 
dette arbejde takket være alle vore trofaste gavegivere.

Et sted at vende hjem til
Af Dan Herron

Indvielsen af Lone Soldier Centrets nye hjem for unge kvindelige værnepligtstjenende
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Borgmester Moshe Lion sætter den lille rulle med Bibelvers, 
Mezuzah på døren. 

Sarah taler til åbningen af hjemmet. Ved siden af hende fra højre står LSC’s Forkvinde, Michal Berman, 
Borgmester Moshe Lion og Medlem af Knesset Michal Cotler-Wunsh

Dansk-Jødisk Venskab 
 
 
Referat af generalforsamling den 26-08-2020 afholdt i Apostolsk Kirke på 
Filippavej, Frederiksberg 
 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
     Eva Ravn Møenbak bød velkommen og foreslog Linda Møller som ordstyrer og Kirsten   
     Graversen som referent.  Efter valget fastslog Linda Møller, at generalforsamlingen var rettidigt  
     indkaldt som foreskrevet i vedtægterne.  
 
2.  Årsberetning ved formanden 
     Eva Ravn Møenbak aflagde årsberetning for 2019. 
     Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3.  Årsregnskab ved kassereren 
     Filip Graversen fremlagde regnskabet for 2019. 
     Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4.  Valg til bestyrelsen 
     Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen udtrådte af bestyrelsen. 
     Filip Graversen og Kirsten Graversen blev genvalgt til bestyrelsen.  
     Helga Björk Oskarsdottir blev valgt in absentia til bestyrelsen, da hun var forhindret i at deltage.  
     Kjeld Gudmandsen blev valgt til bestyrelsen. 
      
5.  Evt. 
     Der blev holdt en festlig markering i anledning af, at Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen  
     udtrådte af bestyrelsen. Dansk-Jødisk Venskab siger tak for deres trofaste engagement i arbejdet   
     for Israel igennem mange år.  
.  
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     Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3.  Årsregnskab ved kassereren 
     Filip Graversen fremlagde regnskabet for 2019. 
     Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4.  Valg til bestyrelsen 
     Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen udtrådte af bestyrelsen. 
     Filip Graversen og Kirsten Graversen blev genvalgt til bestyrelsen.  
     Helga Björk Oskarsdottir blev valgt in absentia til bestyrelsen, da hun var forhindret i at deltage.  
     Kjeld Gudmandsen blev valgt til bestyrelsen. 
      
5.  Evt. 
     Der blev holdt en festlig markering i anledning af, at Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen  
     udtrådte af bestyrelsen. Dansk-Jødisk Venskab siger tak for deres trofaste engagement i arbejdet   
     for Israel igennem mange år.  
.  
 

Tak til Marvel og Greta for en uforlignelig og trofast indsats 
igennem mange år for Israel og DJV
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Støt DJV’s arbejde i Israel effektivt og billigt gennem 
medlemskab i foreningen: www.djvenskab.dk/medlem

1.  Valg af dirigent og referent
 Eva Ravn Møenbak bød velkommen og foreslog 
 Linda Møller som ordstyrer og Kirsten   
 Graversen som referent.  Efter valget fastslog  
 Linda Møller, at generalforsamlingen var ret-
 tidigt indkaldt som foreskrevet i vedtægterne. 

2.  Årsberetning ved formanden
 Eva Ravn Møenbak aflagde årsberetning for  
 2019. Årsberetningen blev enstemmigt 
 godkendt.

3.  Årsregnskab ved kassereren
 Filip Graversen fremlagde regnskabet for 2019.
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.  Valg til bestyrelsen
 Marvel Guldbrandsen og Greta Axelsen udtrådte af bestyrelsen. Filip Graversen og Kirsten Graversen
 blev genvalgt til bestyrelsen. Helga Björk Oskarsdottir blev valgt in absentia til bestyrelsen, da hun var 
 forhindret i at deltage. Kjeld Gudmandsen blev valgt til bestyrelsen.

5.  Evt.
 Greta Axelsen og Marvel Gulbrandsen havde besluttet at udtræde af Dansk-Jødisk Venskabs   
 bestyrelse. Der blev holdt en festlig markering af Gretas og Marvels  mangeårige og betydningsfulde  
 arbejde for Israels sag, og Dansk-Jødisk Venskab takkede hjerteligt for deres trofaste venskab og  
 engagement.
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Orr Shalom trimmer sejlene til særindsats 
under corona i Israel og søsætter ny nødpleje 

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

Et af sommerens store diskussionsemner i Israel har væ-
ret, hvad der skulle ske, når skolestart og september meld-
te sig på banen igen. Landet har af forskellige årsager ikke 
haft held med at få smittetrykket ned. Man har forsøgt sig 
med et lyskrydssystem, hvor byer og områder fik pålagt be-
grænsninger alt afhængig af smittetal. Men kort før Rosh 
Ha’Shana, valgte man en omfattende nedlukning, som fore-
løbigt skal vare Løvhyttefesten igennem.

For forældre og en plejebørnsorganisation som Orr Shalom 
er det en stor udfordring at få børns dagligdag til at fungere 
og hænge sammen med familiens øvrige aktiviteter. Dette 
er dobbeltsvært for børn med særlige behov, som er afhæn-
gige af eksperthjælp og megen omsorg og støtte. Orr Sha-
lom har 200 sådanne børn i sin varetægt. Der har skullet 
stås ekstra på mål for dem i en tid med nedlukninger i fri-
tidshjem og karantæner. 

I løbet af de sidste seks måneder har Orr Shalom ydet føl-
gende særhjælp til sine mest udsatte plejebørn:

Ny nødpleje for handicappede spædbørn åbnet
For første gang i Orr Shaloms historie åbner vi en ny nød-
pleje for handicappede spæd- og småbørn. Orr Shalom ope-
rerer allerede med fem nødplejer for børn i alderen 0-5 år. 
Hver nødpleje er beliggende i husforældrenes hjem, som 
modtager gennemgående træning og intensiv opbakning 
fra Orr Shalom, så de er parate, dag eller nat, til at modta-
ge spæd- og småbørn med fysiske og psykiske traumer, som 
indvirker på deres fysiske, følelsesmæssige og kognitive 
udvikling. Hver nødpleje kan håndtere op til fem børn, og 
børnene forbliver i hjemmene, indtil et permanent hjem er 
fundet. På den måde er Orr Shalom et vigtigt stop for hund-
redvis af små børn.

Det nye hjem blev oprettet, fordi Orr Shalom så mange han-
dicappede spæd- og småbørn blive efterladt fra fødslen el-
ler opleve alvorlig vanrøgt eller misbrug, før de fjernes fra 
deres biologiske hjem. Grundet opgavens krævende art re-
krutterede vi vores mest erfarne plejeforældre, som i deres 
tid med Orr Shalom har modtaget mere 120 spædbørn. Fx 
har et par selv opdraget et plejebarn med Downs syndrom 
over en årrække, før de senere formelt adopterede hende.

En kompliceret men nødvendig placering
Orr Shalom bliver ved med at tilpasse sig situationen, som 
behovene opstår, fordi disse forsvinder ikke. Et eksempel 
er Moshe, en seksårig dreng med alvorlige følelses- og ud-
viklingsmæssige handicap. Velfærdsministeriet besluttede 
at gennemføre hans placering hos Orr Shalom trods coro-
nakrisens indvirkning på støttestrukturen uden for ple-
jehjemmene. I samarbejde med Orr Shaloms netværk af 
psykologer, behandlere, og socialarbejdere og andre kom-
petente stabsmedlemmer er der blevet fundet løsninger for 
Moshe. Hans husmor melder, ”Tak fordi I gav os mulighed 
for at drage omsorg for Moshe – vi beder til, at vi kan give 
ham den kærlighed og støtte, som han har brug for.”

Orr Shalom ønsker at udtrykke vores dybe taknemmelig-
hed til Dansk-Jødisk Venskab og jeres fortsatte investe-
ring i vores børn. Jeres støtte er nøglen til vores succes.

Personlig støtte til 99 børn

Psykologbehandling til 42 børn

Paramedicinsk behandling til 34 børn

Særlige fritidsaktiviteter (inkl. lejre og aktiviteter 
efter skole) til 62 børn

Lektiehjælp og eneundervisning til 15 børn

Lægebehandling og medicinering til 60 børn 

Særligt udstyr til 5 børn

Orr Shalom tager sig også af børn med handicap, helt fra fødslen af

Bøn for Israel
Bliv opdateret på situationen i Israel 

i et godt bønnefællesskab.

Sted: 
Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg

Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30:  
d. 20/10; 17/11; 15/12

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

Velkommen!

Af Idit Codish og Dan Herron
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Formandens årsberetning for 2019

Jeg vil gerne som indledning til min årsberetning læse fra 
Johannesevangeliet 9,4, hvor Jesus siger til sine disciple: 
”De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, 
må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, hvor 
ingen kan arbejde”. Jesus minder os om at bruge tiden 
ret, dvs. arbejde, mens det er dag, for der kommer en nat, 
hvor ingen kan arbejde. Det er et meget alvorligt ord, der 
understreger, at vi på denne side evigheden ikke har ube-
grænset tid. Men det er også et vidunderligt styrkende og 
opmuntrende ord. Jesus siger vi, han peger ikke kun på sig 
selv og siger, jeg må arbejde, han peger heller ikke kun på 
os og siger, I må arbejde. Men Jesus understreger samar-
bejdet mellem sig selv og os. Han inkluderer sine disciple 
og dermed også os i dag, når han siger: ”De gerninger, som 
han der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe 
det er dag”. Og Jesus lover os at være med os alle dage.

Hvilke gerninger er der så tale om? I det citerede skriftaf-
snit er det helbredelsen af den blindfødte mand. Det vil 
sige, at det drejer sig om barmhjertighedsgerninger, som 
Israels Gud vil, skal gøres for det jødiske folk og Israel. Der 
er tale om diakoni, når denne tjeneste er fuldkommen. I 
den forbindelse, hvor Jesus siger dette til sine disciple, 
helbreder Jesus den blindfødte. Jesus ser nøden, og han 
handler. Jesus udfører her en umiddelbar, betingelsesløs 
barmhjertighedsgerning. Hele denne holdning til med-
mennesket, at se nøden og at handle for at afhjælpe nø-
den, som Jesus her giver os et eksempel på til efterfølgel-
se, er helt centralt i hele Jesu handlen og forkyndelse, og 
det er meget jødisk. Denne grundholdning gennemsyrer 
hele jødedommen. Jesus var jøde, og det han kalder sine 
disciple til, og dermed også os, som gennem tro på Jesus 
Messias, er kommet til Israels Gud, er barmhjertigheds-
gerninger: ”De gerninger, som han, der har sendt mig, vil 
have gjort, må vi gøre så længe det er dag”.

I Dansk-Jødisk Venskabs formålserklæring er der nogle 
nøgleord, nogle centrale ord, som alle rummer et element 
af handling, det er ordene diakoni, dialog, forbøn for Isra-
el, og kampen imod antisemitisme. Min beretning for 2019 
vil omhandle disse emner, som er Dansk-Jødisk Venskabs 
kerneydelser. Og jeg vil nu i min beretning se på, hvordan 
foreningen opfyldte disse formål i 2019.

Diakoni
Vi starter med diakoni. I Dansk-Jødisk Venskabs for-
målserklæring står der: ”Dansk-Jødisk Venskab ser det 
som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste 
over for det jødiske folk”. Diakoni betyder tjeneste, og for 
Dansk-Jødisk Venskab betyder det specielt en tjeneste, 
som rækker ud til nødlidende mennesker blandt det jødi-
ske folk: fattige, udsatte børn og unge, enligt stillede unge 
soldater og forskellige grupperinger af nye immigranter 
og Holocaust-overlevende. De er alle mennesker, der står 
i en usikker og sårbar situation, og som har brug for hjælp 
og menneskeligt nærvær. For at kanalisere denne tjene-

ste har vi fire samarbejdspartnere i Israel. Dem vil jeg nu 
nævne særskilt og samtidigt for hver af dem fremhæve 
nogle aktiviteter, vi har haft sammen i 2019. 

Orr Shalom
Jeg vil gerne begynde med Orr shalom, som betyder fre-
dens lys. Det er et arbejde, der hjælper børn og unge, som 
kommer fra en meget hårdt belastet social familiebag-
grund med omsorgssvigt, misbrug og vold. Disse børn får 
hjælp, professionel terapi og omsorg i familieplejehjem, 
som organisationen indretter og har opsyn med. Der er 
typisk 10-11 børn i hvert familieplejehjem, et forældrepar 
og nogle volontører. Orr Shalom har ansvaret for 1400 
børn, der modtager omsorg og terapi, så de kan blive gen-
opbygget både fysisk og psykisk. Der bliver også givet en 
målrettet hjælp til specielle grupper af unge, fx er der et 
hjem for ultraortodokse unge piger, som DJV’s repræsen-
tant Dan Herron aflagde et besøg og talte med den dagli-
ge leder, Hannah. Hjemmet ligger i udkanten af Jerusalem 
ved profeten Samuels grav og er et eksempel på den diffe-
rentierede indsats, der gives til nogle specifikke grupper, 
som DJV er med til at hjælpe, for omsorgssvigt og mis-
brug findes også i religiøse miljøer. Pigerne, der kommer 
til hjemmet, vil dér møde forståelse og respekt for deres 
jødisk-ortodokse tro og livsform og modtage hjælp, så 
deres liv og dagligdag kan genopbygges. Orr Shaloms nye 
forkvinde, Anat Shashua, udtalte ved sin tiltræden, at ” 
hvis du giver et barn, som har mistet alt, nok kærlighed, 
klare rammer, ubetinget omsorg, terapeutisk behandling 
og en god uddannelse – så kan de opnå hvad som helst”. At 
Israels ungdom må vokse op og blive stærke, robuste og 
hele mennesker, søjler der kan bære noget, er et mål, som 
vi i DJV er med til at støtte med faste, månedlige bidrag og 
ekstra gaver i forbindelse med højtider.

AKI – Ahavat kol Israel, kærlighed til hele Israel
Dansk-Jødisk Venskabs specifikt diakonale formål bliver 
også opfyldt igennem vores samarbejde med AKI og orga-
nisationens leder rabbiner Yoram. Det er et arbejde, der 
specielt når ud til Jerusalems fattige, børnerige familier. 
Der bliver uddelt madkuponer på 300 shekel, som er ud-
stedt til et supermarked, hvor familien så kan købe det, de 
har brug for, men der er også mulighed for at låne køresto-
le eller plastikstole, hvis man skal holde en større familie-
fest. I forbindelse med påskefejringen er der specielt brug 
for ekstra ressourcer i form af mad og hjælpemidler. Det 
vækker interesse og stor taknemmelighed blandt modta-
gerne af hjælpen, når de får at vide, at Israel har venner i 
så fjernt et land som Danmark. 

Lone soldier – soldaterhjem i Israel
En tredje gren af DJV’s diakonale arbejde i Israel kommer 
til udtryk gennem organisationen Lone Soldier og deres 
soldaterhjem i Israel. Der er over 7000 enlige soldater i 
Israel, og en enlig soldat defineres som et ungt menneske, 
der ikke har familie i landet men som selv ønsker at være 

Til Dansk-Jødisk Venskabs generalforsamling d. 26. august 2020 aflagde DJV’s formand 
Eva Ravn Møenbak følgende årsberetning for 2019.
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en del af landet, eller det kan være et ungt menneske, som 
kommer fra en brudt, socialt belastet familiebaggrund, og 
som derfor står alene i verden. Her er det af afgørende 
betydning, at disse soldaterhjem med deres forskellige 
sociale aktiviteter og fællesskab kan gå ind og opfylde de 
behov for støtte og opmuntring, som de unge mænd og 
kvinder har. Med DJV’s støtte til dette arbejde er vi en del 
af disse unge menneskers netværk.
 
Jewish Agency- Aliyah
DJV’s mangegrenede engagement og indsats i Israel kom-
mer også til udtryk gennem endnu en samarbejdspartner, 
og det er Jewish Agency, som er den organisation i Israel, 
som står for aliyah, jødisk indvandring til landet. Igennem 
vores samarbejde med Jewish Agency opfylder vi det for-
mål, som udtrykkes på følgende måde i vores formålser-
klæring: ”DJV tror, at staten Israels genfødelse i 1948 skyl-
des Guds indgriben i historien, og at det moderne Israel 
derfor kun kan forstås på baggrund af det profetiske ord”. 
Det jødiske folks tilbagevenden til landet Israel er en væ-
sentlig del af det profetiske ord i Bibelen. I 2019 kom over 
34.000 jøder til Israel for at leve deres liv der. Hvis vi ser på 
perioden 2010-2019 drejer det sig om 250.000 jøder. Fra 
europæiske lande er der kommet 55.000, fra USA 32.000 
og næsten 10.500 jøder er kommet fra Etiopien, bare for 
at nævne nogle få områder. Denne bevægelse mod Zion 
er DJV’s venner med til at realisere, det er en profetisk be-
vægelse, som stadig pågår hver eneste dag. Jewish Agency 
har en speciel betegnelse for kristne, der er med til, at det 
profetiske ord bliver realiseret, de kalder dem Angels of 
Zion, Zions engle. Jewish Agency udtrykker selv visionen 
på denne måde på deres hjemmeside: “According to scrip-
ture, the nations of the world, such as our Christian friends, 
have an important role to play in the return of Jews to Zion. 
Isaiah said (49:22): “Thus says the sovereign Lord: See, I will 
beckon to the Nations, I will lift up my banner to the Peop-
les. They will bring your sons in their arms, and carry your 
daughters on their hips.” Udover de faste månedlige bidrag 
til Aliyah gennem Jewish Agency, så havde vi også i 2019 
et specielt projekt, nemlig vores Chanuka-indsamling, som 
gik til Syd-Israels børn. For det er jo ikke nok, at jøder kom-
mer til Israel, de skal også kunne leve deres liv der. På grund 
af terrorangreb fra Hamas i Syd-Israel lever den israelske 
civilbefolkning under et stort og kontinuerligt pres, det går 
ikke mindst ud over børnene. Jewish Agency har kontakt 
til 300 børn, som lider af posttraumatisk stress. For disse 
børn bliver der organiseret aflastningsophold med speciel-
le aktiviteter, der er målrettede børnene og deres behov. 
DJV var med til at facilitere disse ophold for børnene gen-
nem vores Chanuka-indsamling.

DJV’s arbejde i Danmark
I det følgende vil min beretning omhandle DJV’s arbej-
de i Danmark. Årets centrale begivenhed er DJV’s Is-
rael-stævne, som i 2019 havde temaet: Antisemitisme 
– hvad gør vi? Som noget nyt startede Israel-stævnet 
fredag aften med et café-møde med aftenservering, som 
bestyrelsesmedlem Linda Møller stod for, og korte indslag 
fra Dan Herron, Karoline Dolva og ungdomsgruppen, der 
havde deltaget på DJV’s ungdomstur til Israel tidligere på 
året. Det blev en rigtig fin aften med et stort fremmøde.
Til at belyse det meget alvorlige og desværre meget aktu-

elle emne antisemitisme var der om lørdagen tre møder. 
Der var indlæg fra vores gæstetaler fra Israel Lea Golan, 
som er ansvarlig for Jewish Agency i Vesteuropa, dernæst 
vores gæstetaler fra Danmark journalist Sanne Cigale 
Benmouyal, der er kendt fra dokumentarserien ’Jøde’ på 
DR2. og jeg havde også selv et indlæg. Det blev et godt og 
lærerigt stævne om et meget vigtigt emne.

Af andre større arrangementer i Danmark vil jeg også 
nævne DJV’s aktiviteter for unge danske kristne. DJV’s 
ungdomsmedarbejder Karoline Dolva og Linda Møller 
deltog på den årlige KFS-påskelejr med en DJV-stand 
med opfordring til at blive volontør i Israel. Derudover 
var der ungdomsturen ’Opdag Israel’ med Dan Herron og 
Karoline Dolva som rejseledere. Det blev en rigtig fin tur 
med mange gode oplevelser.

Som vores gennemgående, faste Israel-møder i Danmark er 
der de tværkirkelige bedemøder for Israel, hvor vi mødes 
den 3. tirsdag i måneden. Møderne afholdes i Københavns 
Frikirke, og det er hver gang oplysende og opmuntrende 
på den måde at fokusere på, hvad Gud formår, og hvordan 
Skriften kan belyse vores tid og dens store udfordringer.

Af andre gennemgående aktiviteter i Danmark vil jeg nævne 
projekt Hjertestrik, hvor kvinder i det ganske land strikker 
helt vidunderligt baby- og børnetøj til udsatte og socialt be-
lastede børn i Israel. Linda Møller er tovholder for dette pro-
jekt og sørger for at strikketøjet når sikkert frem til børnene.

Formidlingen af informationer om DJV’s arbejde foregik 
i 2019 fortsat primært gennem foreningens blad ’Nyt fra 
Dansk-Jødisk Venskab’ og hjemmesiden samt kommuni-
kationen på facebook, som Dan Herron har ansvaret for.

Til slut vil jer lige ganske kort gøre status over medarbej-
dere i DJV. Fra årsskiftet genoptog Dan Herron sin funk-
tion som DJV’s repræsentant i Israel, og fra april-num-
meret af bladet overtog Dan også redaktørfunktionen 
efter Greta Axelsen, som havde besluttet at trække sig 
fra dette arbejde. Karoline Dolva har fungeret som DJV’s 
faste ungdomsmedarbejder frem til september, derefter 
har Karoline haft en løsere tilknytning, idet hun kun har 
påtaget sig ad hoc-opgaver.

Der skal lyde en hjertelig tak til alle, der i 2019 har bidra-
get til at velsigne Israel gennem Dansk-Jødisk Venskab. 
Tak for alle donationer, forbøn og interesse for arbejdet.

Aliyah fortsætter coronakrise til trods (se artikel s. 5)

Fo
to

: J
A

FI



DJV - side 11

Juli 2020:
Gurli Pedersen 100, Henning & Ellen Tetzlaff 2.198, Jørgen Anker Hansen 

100, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, 

Kirsten T. Kofoed-Hansen 250, Tage Barrit Nielsen 150, Thomas & Renate 

Thomsen 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Anne-Birgitte L. Pedersen 

100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Ove Pedersen 100, Birta Hansen 

200, Anonym 100, Eva Nielsen Vosegaard 500, Eva & Ove Stage 200, 

Kirsten Nielsen 500, Ninna Pedersen 500, Inger Margrethe Blomhøj 

1.000, Winnie Nielsen 300, Knud Møller-Christensen 150, Helge Pahus 

200, Anette Pugh 500, Martha Hansen 1.000, Jørgen V. Petersen 3.000, 

Elisabeth Stein 2.000, Hanne Jensen 200, Gudrun Thomsen 150, Maren 

Jensen 200, Levi Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Erik Fanø 

1.000, Niels E. Flensted-Jensen 100, Gerda Hedeby 3.000, Erna Møberg 

Hansen 2.000, Grethe Katrine Knudsen 500, Hanne Buch Nielsen 200, 

Lis Bech 200, Søren Bøgel Pedersen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Charlotte G. Knudsen 300 JWA,  Mrk.Kig 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, 

Anonym 1.500 O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Anonym 500, Henny & 

Bent Larsen 150, Anni Frank 200, Mads Koch Federspiel 200 L.S., Kjeld 

Gudmandsen 200 O.Sh., Vibeke Luca Rasmussen 500, Kirsten Genach 

800 AKI, Anonym 500.

August 2020:  
Anonym 3.600, Gurli Pedersen 100, P. Kolberg 100, Anonym 100, 

Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Nielsen 500,  Johan Due 500, 

Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, 

Mrk. GW 200, Birta Hansen 200, Anonym 100, Winnie Nielsen 300, 

Jens Erik & Else Pedersen 100, Ove Pedersen 200, Peter & Lene Kusk 

Thomsen 200, Tage Barrit Nielsen 150, Anne Birgitte L. Pedersen 100, 

Thomas & Renate Thomsen 100, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Eva 

& Ove Stage 200, Birgit Kamper Nielsen 200, Svens Aage Paulsen 200, 

Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Ditte Merete M. Markussen 

1.000, Jan Egon Dragsford 200, Eskil Holm 100, Ole Kryger & Kirsten 

Andersen 200, Anni Bak Frank 200, Knud Møller-Christensen 150, 

Hava & Bjørn Andersen 100, Chr. Kruse 800, Tove Sandborg Olesen 

500, Levi Andreas Hansen 200, Jens Bjarne Løvendahl 100, Anita 

Nørgaard 100, Stig Larsen 650, Dan Valdemar Herron 5.000, Ole 

Hansen 150, Jørgen V. Petersen 3.000, Elisabeth Stein 3.000, Niels E.  

Flensted-Jensen 100, Christian K. Christensen 1.000, Niels Bøgeskov-

Jensen 2.500, Ole Jensen 300, Dora Andersen 600, Lillian Lundbæk 

200, Bodil Jensine Nielsen 250, Hanne Buch Nielsen 200, Axel 

Sørensen 500, Lis Bech 200.

Fattige og nødstedte jøder:
Gudrun Larsen 150 O.Sh. og 150 L.S., Charlotte G. Knudsen 300 

JWA, Henny & Bent Larsen 150, Edith Aggerboe 200 JWA, Mrk. 

KIG 500 O.Sh., Mads Koch Federspiel 200 L.S., Rita Madsen 1.000, 

Anonym 500,  Anonym 1.500 O.Sh., Karin Dianne Kampp 100, Kjeld 

Gudmandsen 200 O.Sh. 200, Brigitte Torp 2.000, Kirsten Genach 

800 AKI, Birthe Andersen 1.000 JWA, Lis Pedersen 200 L.S., 

Anonym 500.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kassererens hilsen
Kære Venner af Israel og Dansk Jødisk Venskab
Så går den lyse og skønne sommer på held. 
En sommer som på mange måder har været 
så meget anderledes pga. af Covid19, med alle 
dets begrænsninger. Men stor tak for alle gaver 
og kontingentbetalinger, som Dansk Jødisk 
Venskab har modtaget de forløbne måneder.

Det gør det muligt fortsat at støtte vore venner i Israel, som 
stadig er meget hårdt ramt af coronakrisen.

Mange lider under at landet ikke har de velfærds- og støt-
teordninger, som vi kender her fra Danmark. Så det er godt 
at vi fra Dansk Jødisk Venskab, kan sende en økonomisk 
hjælp til opmuntring og glæde. Dette er muligt på bag-
grund af jeres trofaste bidrag. Igen stor tak for dette.
Du kan blive medlem på www.djvenskab.dk/medlem

Venlig hilsen 
Filip Graversen

Kasserer



Afsender: Postboks 39, 4100 Ringsted

Fredag og Lørdag d. 23.–24. oktober, 2020
Sted: Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Tema: ”Velsignelsen fra Zion”

Program
Fredag d. 23. oktober 
kl. 18.00:  Sabbatsmiddag i kirkecaféen og korte oplæg om temaet ’Velsignelsen fra Zion’
Tilmelding til sabbatsmiddag sker ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Kjeld 
Gudmandsen pr. mail kjeldfar@gmail.com eller pr. SMS eller telefonisk på nr. 2076 8211. 
Frist for tilmelding d. 18.10. 2020. Pris 50 kr.

Lørdag d. 24. oktober (tilmelding ikke nødvendig)
Kl. 10.30  Eva Ravn Møenbak, lektor og formand for Dansk-Jødisk Venskab:    
  ”Velsignelsen fra Zion” (Salme 134,3)

Kl. 12.00  Frokost i kirkens café

Kl. 13.00  Jonathan Harmat*, PhD.- stipendiat på Copenhagen Business School:   
  ”Tikkun Olam - Israels bidrag til verden”

Kl. 14.30-15  Kaffe, the og kage i kirkens café

Kl. 15.30  Klezmer-koncert i kirkesalen v. familieorkesteret ”Enkens efterkommere”*

Sang og musik: 
Helga Björk Oskarsdottir, medlem af DJV’s bestyrelse
Salg af israelske produkter v/Marvel Gulbrandsen

Alle er hjerteligt velkomne

Se opdateringer mv. på www.djvenskab.dk og www.facebook.com/djvenskab

* Se nærmere præsentation på s. 3.

Dansk-Jødisk Venskabs 
Israel-stævne


