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Eva Ravn Møenbak

Den 26. maj afholdt Dansk-Jødisk Venskab generalforsam-
ling. Vi bringer her Eva Ravn Møenbaks formandsberetning 
for 2020.

I Dansk-Jødisk Venskab har vi primært fire isra-
elske samarbejdspartnere, hvorigennem vi kanali-
serer vores hjælpetjeneste. Det er alle fire organi-
sationer af en betydelig størrelse, hvis man måler 

på antallet af personer, der nyder godt af den mangesidede hjælp og 
støtte, der formidles. Men det der er vigtigt at huske på, og som jeg 
gerne vil understrege her i min indledning til min årsberetning, er, at 
det drejer sig altid om enkeltindivider, det er altid det enkelte menne-
ske, der er fokus på, det menneske, der på den ene eller anden måde 
står i en udsat og usikker situation, og som har brug for hjælp og støtte. 
Det er altid den enkelte, der er målet for DJV’s hjælpetjeneste. Derfor 
hedder foreningen også Dansk-Jødisk Venskab. Venskabsrelationer 
skabes mellem individer. 

Vi henter inspiration til denne hjælpetjeneste fra Bibelen. I Lukase-
vangeliet 15 fortæller Jesus lignelsen om hyrden, der går ud og leder 
efter det ene får, som er blevet væk. Imens må de 99 andre får stoppe 
op og vente, indtil det ene får er vel tilbage i den trygge fold. Jesus op-
stiller her et forbillede for reel og konkret omsorg for medmennesket. 
Omsorg er sand og virkelig, når den fører til konkret handling, der 
omslutter den enkelte. Vores inspiration og engagement kommer fra, 
at vi altid har øje for det enkelte menneske i vores hjælpetjeneste, for 
sådan er Jesus.

Et anderledes år
2020 har været et helt igennem anderledes år, udfordrende og restrik-
tivt pga. covid-19 pandemien. Verden blev ramt af en pandemi af di-
mensioner, som igen havde set før. Israel var det første land i verden, 
der på landsplan lukkede hele samfundet ned i marts 2020, men på 
trods af det oplevede Israel høje smittetal, indtil udrulningen af et om-
fattende vaccinationsprogram startede den 19. december 2020. Selv 
om Israel kun havde en uges forspring i forhold til EU, formåede lan-
det på rekordtid at få vaccineret sin befolkning i et sådant omfang, at 
Israel i dag er genåbnet i en langt større grad end den trinvise gen-
åbning, vi selv oplever. Men inden Israel kom så langt, var der store 
problemer og store behov. Jeg har som formand for DJV fremlagt en 
del årsberetninger, men jeg har aldrig været i en situation, hvor DJV 
hele fire gange på et år sendte akut nødhjælp af sted til vores samar-
bejdspartnere parallelt med, at vi selvfølgelig fortsatte de faste ydelser 
til vores hjælpeprojekter i Israel. I det følgende vil jeg fremhæve fire 
specielle nødhjælpsområder, hvor DJV under coronakrisen i 2020 re-
agerede med en hurtig og målrettet indsats.  Disse initiativer er alle 
blevet udførligt omtalt og dokumenteret af DJV’s repræsentant i Israel, 
Dan Herron, der har bragt reportager om særindsatsen i foreningens 
blad ’Nyt Fra Dansk-Jødisk Venskab’. 
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Nødhjælp til immigranter
I DJV’s bestyrelse besluttede vi meget tidligt under 
coronakrisen, at vi ville yde en ekstra hjælpeindsats 
i forhold til de immigrantfamilier, som jo fortsatte 
med at komme til Israel, men som pga. situationen 
skulle direkte i karantæne. Vi følte klart, at der her 
var en gruppe mennesker, som på en særlig måde 
trængte til opmuntring og støtte. Og den opmun-
tring blev udmøntet i gavepakker til 1000 immi-
grantbørn i form af legetøj, spil og andet kreativt 
materiale. Det hele smukt pakket ind og ledsaget af 
et brev på hebraisk og andre sprog med en kærlig 
og opmuntrende hilsen fra Dansk-Jødisk Venskabs 
trofaste gavegivere. Gennem vores nære og gode 
kontaktperson Danielle Mor fra Jewish Agency blev 
gaverne fordelt til børnene på Yeelim integrations-
center, som er et af Jewish Agencys centre, der lig-
ger i Beer Sheva i Negev. Vi modtog meget rørende 
takkebreve efterfølgende, bl.a. fra centerets leder Ta-
lia Nechma, der skrev: ”Vi var så glade og spændte 
over at modtage spil og legetøjsdonationer til børne-
ne på centret. Disse kreative materialer har hjulpet 
og lettet situationen, hvor alle i familien må blive 
hjemme, og børnene skal aktiveres. Børnene forstår 
ikke, hvad der sker. De oplever en dobbelt krise: de 
er afskåret fra alt hvad de kender i deres fødeland og 
befinder sig nu i Israel midt i en vanskelig tilpasning 
og integration, hvor de skal håndtere en umulig situ-
ation, som ingen helt ved, hvordan ender”. 

Nødhjælp til Holocaust-overlevende
Det at have øje for de mest udsatte og de svageste 
har altid kendetegnet DJV’s hjælpetjeneste i Isra-
el. Derfor besluttede vi også meget tidligt under 
coronakrisen at øremærke ekstra midler til udsatte 
Holocaust-overlevende, som befinder sig inden for 
det netværk af plejecentre og beskyttede boliger, 
der hedder Amigour, og som Jewish Agency besty-

rer. Amigour centrene har ansvaret for 7.500 ældre 
mennesker, hvoraf en del er Holocaust-overlevende. 
Disse beboere ville både helbredsmæssigt, socialt og 
økonomisk være hjælpeløse, hvis ikke de modtog 
omsorg og pleje. Så det var helt naturligt specielt at 
fokusere på dem i DJVs’ formidling af hurtig akut-
hjælp i 2020. Jeg kan for øvrigt oplyse, at der i dag 
ifølge den officielle statistik er bosat 180.000 Holo-
caust-overlevende i Israel. En del af dem fik altså 
hjælp gennem vores hurtige indsats.

Nødhjælp til gamle, fattige og ensomme jøder
DJV’s tredje indsats for at bringe ekstra hjælp til Is-
rael under coronakrisen blev i foråret givet til AKI 
(Ahavat Kol Israel: Kærlighed til hele Israel).  Vi 
besluttede at forhøje det faste bidrag til dette hjæl-
pearbejde blandt fattige, jødisk-ortodokse familier i 
primært Jerusalem. I en tid hvor mange andre do-
norer er blevet nødt til at sænke deres støtteniveau 
pga. faldende gaveindtægter, besluttede vi at forhøje 
vores støtteniveau. Jeg vil lige sige, at vi ikke på for-
hånd var orienteret om den situation, som AKI stod 
i, men at det var hjælp i rette tid vidner disse ord om, 
som AKI’s leder rabbiner Yoram Bucharian skrev til 
os: ”Vores kære venner i Danmark. Jeg har ingen 
ord for at takke jer for jeres store hjælp”. Dan Her-
ron, DJV’s repræsentant i Israel, fortalte os, hvordan 
Yoram dybt bevæget fortalte ham om, hvordan en 
anden stor donor lige havde trukket sig, og at DJV’s 
hjælp derfor gik lige ind i brechen. Et hul han ikke 
anede, hvordan han ellers skulle fylde. Derudover 
besluttede vi i bestyrelsen at øremærke gaveindtæg-
terne fra DJV’s særlige Chanuka-indsamling 2020 til 
netop AKI, der når ud til de mest trængende, jødiske 
familier. Hundredvis af disse familier bliver hjulpet 
med madkuponen og andre basale fornødenheder 
gennem samarbejdet mellem DJV og AKI. Og ga-
ven på kr. 70.000  fra Chanukaindsamlingen gik spe-
cielt til de gamle, fattige, ensomme jøder, der i en 
coronanedlukning er særligt udsatte og har brug for 
akut hjælp. AKI fik for øvrigt under nedlukningen 
en ekstra opgave, idet de israelske myndigheder bad 
dem om hjælp til et stort coronahotel, som var lige i 
nærheden. Her var familier kommet i karantæne, og 
de havde virkelig brug for opmuntring i deres iso-
lation. AKI fik indsamlet og indkøbt legetøj til bør-
nene samt et israelsk produkt, der svarer til Nutella, 
som også i Israel er et hit blandt børnene.

Projekt mundbind
Det fjerde særlige indsatsområde, hvor DJV i 2020 
sendte akuthjælp, var store donationer af diverse 
mundbind. Alle vores fire partnerorganisationer 

DJV sendte særhjælp til immigrantbørn
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stod med behov for mundbind, og alle behov blev 
tilgodeset. Dan Herron forberedte og organiserede 
alle indkøbene. AKI fik 16.000 almindelige mund-
bind, indkøbt i et kosher supermarked. Orr Shalom 
ønskede sig specialfabrikerede mundbind, der kun-
ne bruges flere gange til brug i familiegruppehjem-
mene. Lone Soldier Centret ville gerne have mund-
bind i form af halsvarmere, der på én gang kunne 
give varme og beskytte mod virus. Den type masker 
kombinerer avanceret teknologi med genanvendeli-
ge mundbind, som man også let kan ånde igennem. 
Disse masker er perfekte til soldater, der opholder 
sig ude i Israels kolde vintermåneder. Jewish Agnecy 
ønskede højteknologiske mundbind med kobbertrå-
de, der er direkte virusdræbende til deres personale i 
ældreplejen på de tidligere omtalte syv Amigour ple-
jehjem. Alle disse forskellige donationer af mund-
bind have synergieffekter, fordi de udover at beskyt-
te mod coronavirus også støttede Israels industri og 
erhvervsliv, som producerede dem.

Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på disse 
meget forskellige former for nødhjælp, som vi i 2020 
har kunnet yde i en akut og ekstrem situation. Dels 
dækker hjælpen konkrete behov, dels siger vores sam-
arbejdspartnere, at de føler sig opmuntret af, at vi 
tænker på dem og rækker ud til dem med ideer og 
initiativer i denne pressede og belastende situation. At 
der er danske venner af Israel, som viser omsorg på en 
så konkret måde, som disse fire former for akuthjælp 
er udtryk for, er noget som har rørt og styrket vores 
samarbejdspartnere og deres respektive målgrupper.

DJV i Danmark
Nu vil jeg vende mig til DJV’s aktiviteter i Danmark. 
Dette arbejde har også været præget af coronasitua-
tionen og de restriktioner, vi alle har levet under. Det 
lykkedes at afholde DJV’s Israel-stævne i slutningen 
af oktober, dog måtte sabbats-arrangementet des-
værre aflyses, da kokken pludselig måtte gå i isolati-
on. Temaet for stævnet var Velsignelsen fra Zion. Til 
at dække det tema havde vi inviteret en gæstetaler, 
Jonathan Harmat, der talte om Israels betydnings-
fulde bidrag til verden inden for fx teknologi, vand-
forsyning og jordbrug. Hvor Jonathan fokuserede på 
den fysiske velsignelse fra Zion, var mit indlæg med 
fokus på den åndelige velsignelse, som verden mod-
tager fra Zion. Et indlæg som senere er blevet bragt 
som artikler i bladet Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab, 
der også i 2020 udkom seks gange med Dan Herron 
som redaktør. På Israel-stævnet var der derudover 
videohilsner fra vores israelske samarbejdspartnere, 

som Kirsten Graversen stod for at formidle. Helga 
Bjök Oskarsdottir var vores fremragende lovsanger. 
Det velbesøgte og vellykkede stævne blev afsluttet 
med en forrygende klezmer koncert. 

I 2020 har vi holdt fast i de tværkirkelige bedemø-
der for Israel, selv om det fysiske fremmøde kun 
har kunnet lade sig gøre i 7 af årets 12 måneder. I 
løbet af året er vi blevet mindet om ordet fra Kolos-
senserbrevet 4,1: ’Vær udholdende i bøn’. Og i den-
ne udholdende, vedvarende og fastholdende forbøn 
for Israel har vi også omsluttet vores eget land og 
verden, for vi er alle i samme situation og har brug 
for Guds lægende og styrkende nærvær.

Inden forårets nedlukning lykkedes det at gennem-
føre et meget vellykket arrangement med sabbats-
middag, som Linda Møller forberedte og ledte. 
Foruden en interessant indføring i de jødiske sab-
battraditioner kunne deltagerne nye den dejlige 
mad og det gode fællesskab med lovsang og musik, 
som Karoline og Klara Dolva samt Mathilde Holtti 
stod for. Et andet DJV-initiativ, som ligeledes net-
op nåede at blive gennemført, før verden lukkede, 
var DJV’s Israel-rejse i begyndelsen af marts. Dan 
Herron og Linda Møller var turledere på den meget 
vellykkede opdagelsesrejse til Israel. 

DJV’s mangeårige projekt Hjertestrik har også væ-
ret aktiv i 2020. Danske venner af Israel har pro-
duceret det mest henrivende børnetøj, som er nået 
frem til børnene på de seks Orr Shalom hjem, som 
står rede til at modtage spædbørn og småbørn, der 
akut har brug for omsorg og beskyttelse. 

DJV’s mange hjælpeindsatser i 2020 har kun været 
mulige på grund af vores trofaste støtter, der måned 
efter måned bidrager til arbejdet. Der skal derfor 
lyde en stor og hjertelig tak til alle vores støttepart-
nere rundt omkring i landet. Vi glæder os over sam-
arbejdet med jer i velsignelsen af Israel.

DJV’s coronaprojekt til støtte for Lone Soldiers
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Dansk-Jødisk Venskab vil gerne være med til at lykønske 
både Isaac Herzog og JAFI med at have kvalificeret sig og 
vundet kandidaturet til at afløse Reuven Rivlin som Israels 
næste præsident.

Præsidentembedets betydning
Præsidentrollen i Israel er en vigtig symbolsk og samlende 
post for landet. Kandidater er som regel tidligere politikere, 
men deres dedikerede arbejde og kærlighed til den jødiske 
nation sætter dem udover det israelske parlaments Knes-
sets daglige, politiske skærmydsler. 

Isaac Herzogs historie
Isaac Herzog er søn af en af Israels tidligere præsidenter, 
Chaim Herzog, Israels sjette præsident i perioden 1983-
1993. Han er derved også barnebarn til Israels første over-
rabbiner. Som teenager boede Isaac Herzog i New York, da 
hans far tjente som Israels FN ambassadør. Som ung voksen 
gjorde han tjeneste i Israels militære efterretningstjeneste, 
i den berømte Enhed 8200. Før sin karriere i JAFI, var Isaac 
Herzog advokat og senere leder for Israels Arbejderparti. 
Han er gift med Michal og har tre børn.

Isaac Herzog har de sidste tre år tjent som JAFI’s leder og 
har bl.a. derigennem demonstreret sit passionerede enga-
gement for jødiske samfund verden over og har utrætteligt 

arbejdet for enhed blandt det jødiske folk, for at styrke det 
israelske samfund og for at inspirere jøder til at foretage 
aliyah (immigration til Israel).

Et stort Mazal tov og tillykke endnu gang fra DJV til Isaac 
Herzog og JAFI. 

Se en video om Isaac Herzogs liv og
karriere her:

djvenskab.dk/arbejdet-i-israel/
hjaelpearbejde-2/ahavat-kol-israel/

Israels nye præsident kommer fra DJV’s 
partnerorganisation JAFI

Isaac Herzog er en visionær zionist med dybe rødder i Israel

Af Dan Herron med materiale fra JAFI (Jewish Agency)

Isaac Herzog tager imod Etiopisk-jødiske immigranter til Israel
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Lone Soldiers’ tjeneste i IDF er kompleks. Der er mange 
unikke udfordringer for unge, der ikke er født i Israel men 
gerne vil yde en indsats for landet. Måske er en af de svære-
ste udfordringer den første hverdag efter færdiggjort tjene-
ste. Det eneste netværk, som Lone Soldiers typisk har indtil 
denne dag, er netop militæret. Pludselig skal de genoriente-
re sig og tage bestik af livets og hverdagens grundlæggende 
men også mere komplekse og ikke fastdefinerede nødven-
digheder, som f.eks. information om beskæftigelse, uddan-
nelse, karriererådgivning og jobplacering.

Coronakrisen gjorde alt dette endnu mere udfordrende. Ar-
bejdsmarkedet i Israel er i gang med en enorm omstilling og 
et klogt karrierevalg er vigtigere end nogensinde tidligere. 

Nye tiltag for Lone Soldiers
LSC er der for vores Lone Soldiers i løbet af deres tjeneste, så-
vel som efter endt tjeneste, hvor vi fungerer som disse unges 
sociale netværk.  Vi har derfor udvidet vores vifte af tilbud til 
disse unge for at støtte dem i deres integration og liv i Israel.
For både at øge bredden af tilbud til disse unge mennesker 
og vores kontakt til dem har vi udarbejdet et program med 
navnet, ”De moderne pionerer”, i samarbejde med organi-
sationerne Concert Together for Israel (Sammenslutningen: 
Sammen for Israel) og The Israeli Ministry of Strategic Affairs 
(Israels ministerie for strategiske anliggender).

Den militære del af Operation Murens Vægtere imod Ha-
mas og andre terrororganisationer i Gazastriben er nyligt 

afsluttet. Dette var fjerde runde med signifikante krigs-
handlinger, siden Hamas overtog magten i Gazastriben. 
I løbet af den sidste runde var der en intensiv indsats for at 
sikre staten Israels internationale legitimitet.

At tale Israels sag
’De Moderne pionerer’ er et program, der udelukkende be-
skæftiger sig med at plædere for og formidle saglig informa-
tion om Israel. Det er et program, som netop henvender sig 
til tidligere Lone Soldiers, der har en interesse inden for me-
dier, marketing og statskundskab. Programmet giver disse 
unge de bedste redskaber til effektivt at bringe information 
om Israel og imødegå antiisraelske og antisemitiske kam-
pagner rundt omkring i verden. 

I løbet af programmet vil de unge, der ønsker at gøre brug 
af dette tilbud, komme på tur til strategiske lokationer over 
hele Israel og i dets grænseområder, hvor de vil møde en 
lang række af ledende israelske politikere, journalister og 
aktivister. De vil modtage praktisk træning i at skabe effek-
tivt indhold til sociale medier, taleskrivning og bekæmpe 
fake news m.m.

Hvorfor navnet de “Moderne Pionerer”? 
På vores mindedag for Israels faldne, som bragte vores 
Lone Soldiers, volontører og støtter sammen for at ære dis-
se modige mænd og kvinder, benævnte Aluf (Generalmajor) 
Eliezer Toledano, øverstbefalende for den Sydlige Region, 
netop vor tids Lone Soldiers som Israels ”nye pionerer”. 

Israels “Moderne pionerer” 
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Af Michal Waisblatt, LSC

Lone Soldiers lærer en anden slags forsvar for Israel
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I mange år har det været trangt hos AKI (Ahavat Kol Is-
rael – Kærlighed til hele Israel). DJV repræsentanter har 
siddet på Yorams lille kontor og hørt om det store arbej-
de. I mange år, snart 15, har det også været en drøm fra 
Yorams side at få rammerne til et bedehus der kombine-
rede den jødiske tro med den praktiske hjælp og omsorg, 
som AKI står for. Dog har AKI’s operationelle behov i det 
godgørende arbejde, samt Jerusalem Kommunes lang-
somme tilladelsesprocesser gjort, at projektet forblev på 
tegnebrættet.

Men nu er der endelig skred i projektet, og byggeriet er 
gået i gang. Selvom DJV ikke er direkte involveret i byg-
geriet, så glæder vi os over Yorams projekt og de nye 
mere tidssvarende rammer, det forhåbentligt lykkedes 
at sikre AKI. 

Coronas langstrakte effekter
Coronas effekter på Yorams rejseaktiviteter vedbliver 
at være en udfordring for AKI. Yoram kan ikke skaffe de 
samme donationer som tidligere, når han ikke kan møde 
donorerne ansigt til ansigt. Han glæder sig også til næste 
gang, der kommer besøg fra Danmark. Han takker fra sit 
hjertes indre på vegne af alle de jødiske familier, som DJV 
har været med til at støtte igennem årtier nu. Han har in-
gen ord for at takke os og ønsker os velsignelse og shalom 
og godt helbred alle sammen.

Du kan se en personlig video med Yoram fra byggeriet 
her:
djvenskab.dk/arbejdet-i-israel/
hjaelpearbejde-2/ahavat-kol-israel/

Spadestik til visionært nybyg hos AKI 
Af Dan Herron 

AKI drømmer og bakser med nybyg i Jerusalem
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Yoram på inspektion i byggeriet



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Idit Cohen er Dansk-Jødisk Venskabs kontaktperson i Orr 
Shalom. Hun sørger for, at vi har fingeren på pulsen og ar-
rangerer interviews og særlige besøg for os.

Kæderække af kriser
Virkningerne fra maj måneds tumult kan stadig føles 
i Orr Shalom. Samtidig med at Israel endelig var på 
vej til at genoptage en art præ-Covid-19 normalitet, 
brød en to uger lang konflikt ud med Hamas og Isla-
misk Jihad i Gaza Striben. Selvom kampene hørte op, 
så fortsatte angreb med brandballoner fra Gaza, og 
skovbrande brød ud i Jerusalems omegn – det er end-
nu uklart om sidstnævnte var påsat eller et resultat af 
en hedebølge. 

Selvom disse begivenheder for størstedelens vedkom-
mende udgør indirekte trusler for vores børn, så udgør 
virkningerne efter Operation Murens Vægtere, de på-
satte brande og skovbrande et samlet billede for det 
seneste år. Vores børn og unge voksne bærer allerede 
dybe traumer med sig, som udtrykker sig i angst og frygt. 
Plejeforældre og stab i vores familiegruppehjem og ple-
jefamilier arbejder hårdt på afbøde disse angst- og frygt-
anfald. 

Særligt for vores unge voksne i dimittendprogrammet: 
Beating the Odds Graduate Program, har situationen væ-
ret mere kompleks.

Et udfordrende jobmarked
Pandemien har betydet, at de fleste af vores unge voks-
ne mistede deres job og blev udsat for situationer med 
ensomhed og isolation. Disse situationer er særligt van-
skelige, fordi de udløser barndomstraumer med risiko for 
genoptagelse af selvdestruktiv adfærd. 

Efter den landsomspændende og succesfulde vaccinati-
onskampagne var vores unge voksne begyndt at føle, at 
pandemien var bag dem. De fandt nyt arbejde, begyndte 
at gå ud og socialisere, og vi var så småt på vej tilbage til 
en ny rutine. Men så stoppede det brat. Mange af vores 
unge voksne bor i områder, der oplevede bombardemen-
ter. De fleste af vores dimittender i de hårdest ramte om-
råder arbejder på timebasis, og var således ikke i stand til 
at tage på arbejde. De både psykiske og finansielle belast-
ninger efter covid-19 var ikke overvundet. Mange af vo-
res dimittender lider af PTSD, og den konstante krigslarm 
med flyene ovenover, Iron Domes konstante dumpe drøn, 
når raketter skulle skydes ned, og bombeeksplosionerne 

Operation Murens Vægtere
Af Idit Codish

Orr Shaloms børn og unge dimitender har været meget igennem

DJV - side 8

Fo
to

: I
ns

ta
lla

tio
ns

sk
ul

pt
ur

 v
ed

 T
el

 A
vi

v 
H

av
n.

 U
ns

pl
as

h 
   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

fra Gaza reducerede deres evne til at fungere på selv et 
basisplan. Selv efter våbenhvilen er enhver høj lyd årsag 
til frygt og angst hos disse unge mennesker.

Krigslarm
Lederen for Beating the Odds besøgte en gruppe dimit-
tender, som bor sammen i Ashkelon, lige nord for Gaza, og 
fortalte, at alle seks unge kvinder var flyttet ind i lejlighe-
dens bomberum, og var for skræmte til at forlade huset, 
selv for at gå på indkøb. Mens andre unge kan ringe til de-
res forældre for praktisk og følelsesmæssig støtte, så har 
vores unge voksne ingen forældre eller familienetværk 
at støtte sig til. Uden Beating the Odds ville de være helt 

alene. Derfor sørger medarbejdere fra Beating the Odds 
for at forblive i kontakt med de unge i de ramte områder, 
og de står til rådighed for enhver, som har brug for ekstra 
psykologisk opbakning.

Ingen virus eller konflikt vil kunne stoppe os fra at opfyl-
de vores forpligtelser over for vores børn og unge voksne. 
De har været igennem så meget allerede, og vi må vedbli-
ve med at styrke dem og hjælpe dem til en fremtid i landet 
Israel.

Kære venner i Danmark, tak for jeres hjælp og engage-
ment til vores projekter og arbejde!

DJV - side 9

Unge ved Genesareth sø (Illustrativt billede)

Vandrer ved Eilat (Illustrativt billede)

Det gamle ottomanske jernbanespor i Jerusalem (Illustrativt billede)
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På Bibelvandring i Israel – Betel
Betel fremstår som et sted med stor betydning for Israels 
historie. Betel var ligesom Shilo et af de steder, hvor Her-
rens Tabernakel blev opstillet, om end kun i en kort periode. 
Dog er der to vældige begivenheder, som fandt sted ved Be-
tel langt tidligere, i patriarken Jakobs liv. Den første episode 
skete efter Jakob havde tiltusket sig sin fader, Isaks, velsig-
nelse i stedet for sin bror Esau. Jakob tog afsted for at finde 
en hustru og holde sikker afstand til Esau. Han standsede 
ved det sted, der ville blive kendt som Betel, hvor han havde 
en drøm om engle, der steg op og ned som på en stige.

Guds velsignelse og løfter
I drømmen oplevede Jakob også Herren og modtog en 
bemærkelsesværdig velsignelse. Gud lovede at give Ja-
kob og hans efterkommere dette land, hvor han lå og at 
mangfoldiggøre hans efterkommere og beskytte ham, 
hvor end han færdedes (1. Mosebog 28, 10-22).

Tilbagevenden til Betel
År senere vendte Jakob tilbage til Betel med sine hu-
struer og børn, og havde endog forsonet sig med sin 
bror. I forbindelse med beskeden om at drage op til Be-
tel giver Herren Jakob påbud om at fjerne alle fremme-
de guder fra sin husstand og at rense sig åndeligt. Ved 
Betel gentager og udvider Gud så løftet, som Jakob tid-
ligere har modtaget: ”Du er nu Israel og vil være fader 
til et folk og besidde landet” (1. Mosebog 35). Sikke en 
arv!

Guds trofasthed
Husker vi de løfter, Gud har givet os? Tager vi os tid til at 
huske på dem og reflektere over dem og tale med Gud om 
dem? Han er trofast og vil opfylde sine løfter.

Dansk Jødisk Venskab
Referat af generalforsamling den 26-05-2021 afholdt i Apostolsk Kirke på Filippavej, Frederiksberg

København 26.05, 2021
Bestyrelsen

Af Estera Herron, bearbejdet af Dan Herron

1.   Valg af dirigent og referent
 Eva Ravn Møenbak bød velkommen og foreslog Kjeld Gudmandsen som dirigent og Kirsten Graversen som referent.  
 Efter valget fastslog Kjeld Gudmandsen, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt som foreskrevet i vedtægterne.

2.   Årsberetning ved formanden
 Eva Ravn Møenbak aflagde årsberetning for 2020.  Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3.   Årsregnskab ved kassereren
 Filip Graversen fremlagde regnskabet for 2020.  Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.   Valg til bestyrelsen
 Eva Ravn Møenbak og Linda Møller blev genvalgt til bestyrelsen. 

5.   Evt.
 Der blev udtrykt en tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen til gavn for Israel.
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Maj 2021
Ken & Hilde Dolva 200, Gurli Pedersen 100, Birta Hansen 
200, Johan Due 500, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann 
Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Alice Rygaard 
100, Mrk. HBH 300, Ole Hansen 200, Thomas & Renate 
Thomsen 100, Anne Birgitte L. Pedersen 100, Vinnie 
Nielsen 300, Anonym 100, Knud Møller-Christensen 
150, Jens Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk 
Thomsen 200, Jørgen Anker Hansen 100, Bertel Styrbech 
Jensen 100, Susanne Kamper Plenborg 200, Anette 
Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Elsebeth Horst Sørensen 
1.000, Elisabeth Stein 3.000, Jørgen V. Petersen 3.000, 
Ellen Hansen 2.000, Anthony Christian D. Martins 400, 
Eline Thea Johansen 100, Levi Andreas Hansen 200, 
Anita Nørgaard 100, Edvard Søgård Nielsen 100, Gudrun 
Thomsen 400, Anonym 500, Niels E. Flensted-Jensen 100, 
Immanuel Kasse 600, Lisbeth Frølund Jensen 500, Lis Bech 
200, Ulla Laursen 300, Eva Guldborg Jensen 500, Kirsten 
Nielsen 500, Hanne Buch Nielsen 200, Anonym 10.000, 
Lone Hesselholdt 200

Fattige og nødstedte jøder:
Grethe Jørgensen 500 O.Sh. Charlotte G. Knudsen 300 
JWA, Anonym 500, Ove Pedersen 200, Anne Maria L. 
Zachariassen 320 JWA,Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 
1.000, Gudrun Larsen 100 AKI, 100 O.Sh. og 100 L.S., 
Karin Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh., Edith 
Aggeboe 200 JWA, Anni Frank 200, Kjeld Gudmandsen 
200 O.Sh., Brigitte Torp 2.ooo, Kirsten Genach 800 AKI

Juni 2021:  
Jørgen Anker Hansen 100, Anonym 1.000, Tage Barrit Nielsen 
150, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Alice 
Rygaard Nielsen 100, Margit Irene Olsen 250, Ole Hansen 
200, Mrk. HBH 300, Bjarne V.C. 100, Anne Birgitte Pedersen 
100, Thomas & Renate Thomsen 100, Jens Erik & Else 
Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen  200, Birta Hansen 
500, Anonym 100, Ove Stage 200, Anette Pugh 500, Ninna 
Pedersen 500, Johan Due 500, Vinnie Nielsen 300, Elsebeth 
Horst Sørensen 300, Martin Ruben Dam 500, V. Søllner 500, 
Niels Kristiansen 1.000,  G. & H. Marsbøll 300, Anna M. Becke 
150, Hava & Bjørn Andersen 200, Lille Per Køge 555, Anonym 
10.000, Jørgen V. Petersen 3.000, Elsebeth Stein 3.000, Eline 
Thea Johansen 100, Eskil Holm 150, Niels Bøgeskov-Jensen 
1.000, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Knud 
Møller-Christensen 150, Leon Klitgaard Jensen 2.100, Niels E. 
Flensted-Jensen 100, Bent Balle 100, Anne-Grethe Pedersen 
200, Ole Jensen 300, Hanne Petersen 300, Agnes Poulsen 
200, Jette Bøgh Larsen 1.100, Solvejg Brown 15.000, Dora 
Andersen 800, Lis Bech 200, Hanne Buch Nielsen 200

Fattige og nødstedte jøder:
Anonym 500 AKI, Anne Maria Zachariassen 320 JWA, Anonym 
500, Mrk. NN 200, Charlotte G. Knudsen 300, KIG 500 Osh, 
Rita Madsen 1.000, Gudrun Larsen 150 O.sh. Og 150 L.S., Karin 
Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.sh., Grethe Jørgensen 
500 O.Sh., Anni Bak Frank 600, Kaj Moslev 300 L.S., Moshe 
Givoni 177 O.Sh., Lis Pedersen 700,  Birthe Andersen 1.000 
AKI, Ruth Kristensen 500 O.Sh., Kirsten Genach 900 L.S.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kassererens hilsen
Kære venner og trofaste støtter af arbejdet
Utroligt at vi allerede er mere end halvejs gen-
nem 2021, men det giver anledning til igen at 
sige tak for alle bidrag og kontingent betalin-
ger i det forløbne halve år, og for de seneste 
bidrag. Stor tak til jer for dette.

Vi håber alle her i Danmark såvel som i Israel, at vi efterhån-
den kan overvinde Corona og få normale tilstande.

Israel tager stadig imod nye immigranter og arbejdet går vi-
dere hos vore samarbejdspartnere, og på grund af jeres tro-
faste støtte, kan vi fortsat hjælpe dem, tak for det.

Med dette ønskes i en rigtig god sommer og eftersommer
 
Bedste hilsener
Filip Graversen
Kasserer



Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved

Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne
Fredag og lørdag d. 29. – 30. oktober, 2021

Sted: Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C

Tema: Gudsriget og Israel
PROGRAM

Fredag d. 29. oktober 
kl. 18.00:  Sabbatsmiddag i kirkecaféen v. Linda Møller. 
 Korte indlæg om Sabbatshvilen – en forsmag på Gudsriget. 

Tilmelding til sabbatsmiddag sker ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Kjeld Gud-
mandsen pr. mail kjeldfar@gmail.com eller pr. SMS eller telefonisk på nr. 2076 8211. 
Frist for tilmelding d. 26. oktober. Pris 50 kr.

Lørdag d. 30. oktober (tilmelding ikke nødvendig)
Kl. 10.30:  Gudsriget og Israel v. Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab
Kl. 12.00:  Frokost i kirkens café
Kl. 13.00:  Gudsriget og kærlighedsgerninger. 
 Videohilsner fra DJV’s samarbejdspartnere i Israel v. Kirsten og Filip   
 Graversen.

Kl. 14.30:  Kaffe, te og kage i kirkens café

Kl. 15.00:  Komme dit rige! Lovsangskoncert og bøn v. Helga Björk Oskardottir m. fl.

BØN FOR ISRAEL
Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30: 17/8, 21/9, 19/10

Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg

Bliv opdateret på situationen i Israel. 

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


