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Eva Ravn Møenbak

’Gudsriget og Israel’ er temaet for Dansk-Jødisk Venskabs Is-
rael-stævne, som afholdes d. 29.- 30. oktober i København 
(se udførligt program på bagsiden af dette blad). 

Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisatio-
nen WHO, Tedros Ghebreyesus, sagde i en tale, han 
holdt i forbindelse med åbningen af de Olympiske 
Lege i Tokyo juli 2021, at verden har desperat brug 
for håb. Efter næsten to år med en coronapandemi, 
hvis afslutning ikke umiddelbart er i sigte, er verdens 

befolkninger hårdt ramt. Dertil kommer altødelæggende oversvøm-
melser og voldsomme naturbrande flere steder. Bibelens endegyldige 
svar på verdens nød og lidelser er Gudsriget med Messiaskongen Jesus. 
Det er denne sandhed, vi sammen vil fordybe os i.

Gudsriget er det helt centrale tema igennem hele Bibelen. 
Det er et nøgleord i Jesu lære, og det er slutmålet for frelsen. Gudsrigets 
komme er ikke en tom påstand, men en virkelighed, der med Jesu for-
soningsdød og opstandelse og Helligåndens udgydelse allerede er kom-
met nær. Der er et ’allerede’, men også et ’endnu ikke’. For Gudsrigets 
fuldt synlige oprettelse på vores jord bliver først til virkelighed og liv for 
verden, når Israel er med. Derfor hedder vores tema Gudsriget og Israel. 
Det etniske og nationale Israel er nøgleelementer i Guds frelsesplan, for 
et frelst og forløst Israel skal blive en åndelig hovedaktør til velsignelse 
for jorden (Rom. 11,12+26).

Vi får på dette års Israel-stævne lejlighed til at fordybe os i Bibelens lære 
om Gudsriget med Jesus som den sejrrige Messiaskonge, der skal opret-
te sit herlighedsrige (2. Tim. 4,1). Det er Guds frelsesplan for vores jord, 
som alt sigter mod, det er den store historie, som vi måske nogle gange 
har tendens til at glemme og tabe af syne, men som er vigtig at kende til 
og lade sig opmuntre og blive styrket af - ikke mindst i dag!

Vi starter fredag aften med en festlig sabbatsmiddag, hvor vi vil glæ-
de os over sabbatshvilen, som Gud giver sit folk som en forsmag på 
Gudsriget. Vi fortsætter med tre møder om lørdagen, hvor ledetråden 
er tro, håb og kærlighed. Vi vil lade os oplyse og opbygge af Bibelens ord, 
der forkynder troen på og det levende håb om Gudsrigets oprettelse på 
vores jord. Helligånden, som er udgydt, er et pant, en vidunderlig for-
sikring om Gudsrigets synlige komme med frisættelse og genoprettelse 
af hele skaberværket. Dét er det levende, ultimative håb for verden, for 
Jesus proklamerer, at ”ved verdens genfødelse skal Menneskesønnen 
tage sæde på sin herlighedstrone” (Matth.ev. 19, 28). Og Jesus Messias’ 
rige er et evigt fredsrige. 

Vi vil også lade os inspirere af barmhjertighedsgerninger, der viser tro-
en i praksis, for troen er virksom i kærlighed (Galaterbrevet 5,6). Israel 
er et redskab, som Gud bruger i realiseringen af sin frelsesplan frem 
mod slutmålet: Gudsrigets synlige oprettelse. Men i denne proces har 
Israel brug for menighedens forbøn, indsigt og støtte, derfor engagerer 
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Dansk-Jødisk Venskab sig i hjælpeprojekter i Israel, 
for vi er kaldede til at være Guds medarbejdere.

Vi afslutter dagen med lovsangskoncert og bøn, 
hvor vi vil hylde Jesus som Messiaskongen og brin-

ge Ham vores lovprisning og taksigelse, for Han vil 
endegyldigt oprette sit Rige på denne jord, og vi skal 
”skue Kongen i hans skønhed” (Esajas 33,17).
INFORMATION FRA DANSK-JØ-

Profetiernes begyndende opfyldelse
En af Dansk-Jødisk Venskabs partnerorganisationer er 
Jewish Agency, Israels redskab i hjælpen til jøder verden over, 
der ønsker at komme til Israel for at bosætte sig. Et arbejde, 
som DJV støtter regelmæssigt takket være donationer fra 
Israels venner I Danmark.

Nedenstående oplysninger bygger på materiale fra Jewish 
Agency, og billeder af fotograf Olivier Fitoussi for The Jewish 
Agency for Israel. 

Mere end 20.000 jøder fra næsten 70 lande ankom til 
Israel i 2020 på trods af covid-19 pandemien. Et specielt 
fokus har været på de etiopiske jøder, som udgør en stor 
gruppe, der lever under vanskelige forhold i Addis Abeba 
og Gonder, og som kun længes efter at komme til Israel.

Profeten Esajas omtaler hjemførelsen af de etiopiske 
jøder: ” På den dag løfter Herren atter sin hånd for at 

genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Nubien” 
(11,11). Nubien er et andet navn for Etiopien, og Esajas’ 
ord udtrykker forvisningen om, at Gud vil samle sit folk i 
landet Israel.

Som denne sides billede viser, er det nærliggende at pege 
på, at vi i vore dage ser en begyndende opfyldelse af Esajas’ 
profeti. Her under coronapandemien er næsten 2000 
etiopiske jøder blevet bragt til Israel i Operation Tsur Israel 
(Israels klippe). Efter den obligatoriske coronakarantæne 
har de påbegyndt deres integration i landet. De har som 
befolkningsgruppe i århundreder boet i Etiopien men har 
i hjertet bevaret deres jødiske identitet og deres længsel 
efter Zion. Og nu kommer de hjem! Blandt dem er babyer, 
børn, unge og gamle. Der er fortsat 5.500 jøder i Etiopien 
med et brændende ønske om at kunne bosætte sig i Israel 
og forenes med deres familier – så missionen fortsætter, 
det samme gør profetiernes opfyldelse.
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INFORMATION FRA DANSK-JØDISK VENSKABS BESTYRELSE

Redaktørskift
Dan Herron har i flere år været DJV’s gode redaktør, men nu har Dan besluttet at opsige sit arbejde i 
DJV-regi, da han har fået ansættelse som gymnasielærer. 

DJV’s formand, Eva Ravn Møenbak, overtager arbejdet som redaktør af bladet ’Nyt fra Dansk-Jødisk Ven-
skab’.

Bliv Medlem – Israel har brug for dig
Gennem et medlemskab af Dansk-Jødisk Venskab (DJV) kan du støtte Israel. DJV samarbejder direkte 
med fire israelske organisationer, for at støtten når frem dér, hvor den har størst effekt. DJV yder både 
langsigtet støtte gennem konkrete projekter og akuthjælp. Læs mere om DJV’s arbejde i Israel i vores blad 
’Nyt fra Dansk-Jødisk venskab’. https://djvenskab.dk/

DJV er en anerkendt forening, dvs. at dit medlemskab bl.a. åbner op for, at DJV kan få del i tips-støttemid-
ler fra den danske stat. Vores medlemskab koster kun 100 kr. om året.

Du kan blive medlem eller høre nærmere ved at sende en email til info@djvenskab.dk adresseret til Filip 
Graversen. 

Du kan også tilmelde dig online på dette link:
www.djvenskab.dk/medlem

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

GODT NYÅR!
Den 6. september om aftenen begyndte det jødiske Nytår. 
Vi ønsker alle vore læsere SHANA TOVA - Godt Nytår!

BØN FOR ISRAEL
Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, 

kl. 19.30: 19/10; 16/11; 21/12; 18/1.

Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg

NB! Den 16/11 afholdes bedemødet i Kbh. Frikirke, Valby. Banevolden 46. 2500 København

Bliv opdateret på situationen i Israel. 

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

VELKOMMEN!
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Orr Shalom er en af Dansk-Jødisk Venskabs mangeårige 
samarbejdspartnere i Israel. Orr Shalom har ansvaret for 
mere end 1400 udsatte børn og unge. I denne rapport skriver 
vores kontaktperson, Idit Codish, om Beit Goldschmidt 
hjemmet for vanskeligt stillede teenagepiger, der har brug 
for et unikt hjælpeprogram for at kunne opnå helbredelse 
for de traumer, de er blevet udsat for i deres unge liv i form 
af overgreb og omsorgssvigt.

Allerførst vil jeg gerne udtrykke vores store tak til alle 
vores danske venner for al jeres støtte til vores børn og 
unge i Orr Shalom. Jeres omsorg for os styrker os og 
rører os dybt.

I november 2020 renoverede vi underetagen af Beit 
Goldschmidt-huset, så der nu er plads til syv piger mellem 
9-12 år og fire piger i alderen 13-16. For dem er Beit 
Goldschmidt deres hjem. Husets underetage er blevet 
fuldstændigt ombygget, nu med en indbydende, fælles 
opholdsstue og flere hyggelige områder, hvor pigerne har 
deres egne ting. For de fleste af disse unge piger er det 
første gang i deres liv, at de oplever, at et sted specielt 
er indrettet til dem, med egne møbler, linned, legetøj og 
bøger. 

Ramt af Covid-19
Det sidste halvandet år har været et stor udfordring for 
de 11 piger i Beit Goldschmidt- hjemmet. I januar i år blev 
otte af pigerne smittet med Covid-19 sammen med flere af 
plejepersonalet. Som følge heraf var alle husets beboere, 
de unge og deres plejefamilie, i karantæne og nedlukning i 
to måneder. Gud ske lov er alle nu raske igen. 

De største udfordringer i denne coronatid for disse unge 
piger har været, at dagliglivets faste rytme er blevet brudt. 
De har på grund af deres skrøbelige, psykiske tilstand brug 
for at fastholde en regelmæssig og struktureret hverdag. 
Brud på den kendte struktur er angstfremkaldende. 
Rutine er en vigtig komponent i disse pigers helbredelse. 
Deres plejefamilie og det terapeutiske personale har 
derfor bestræbt sig på nærmest at skemalægge alle 
aktiviteter for de unge: lige fra hvornår der må ses TV, til 
hvornår pigerne kan tage bad. Skemaet er blevet placeret 
et synligt sted i opholdsstuen og hjælper de unge piger til 
at finde en daglig rytme og en ”new normal”.

Mød Noa
Noa er 8½ år. Hun blev henvist til Beit Goldschmidt-
hjemmet i anden halvdel af 2020.  Noas far har været i 

Orr Shalom: Hjælp til teenagepiger 

Nyt farverigt pigehjørne i Beit Goldschmidt-hjemmet

Af Idit Codish
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fængsel siden hendes fødsel, og da Noa var et år gammel 
blev hun anbragt hos en plejefamilie. Som toårig kom hun 
tilbage til sin mor. Noas barndom var præget af moderens 
forhold til voldelige mænd, der udsatte både mor og 
datter for overgreb. Sidste år blev Noa fjernet fra sin 
mors hjem og anbragt i et akutcenter, hvorfra hun kom 
til Beit Goldschmidt-hjemmet. De to første uger her var 
Noa i en nærmest lykketilstand, som dog ikke varede ved. 
Noas smertelige opvækst giver sig udslag i hendes egen 
voldelige adfærd over for hendes omgivelser. Teamlederen 
fortalte os efter en sådan situation, at Noa i smerte 
og desperation havde råbt: ” Er I klar over hvor mange 
steder, jeg er blevet anbragt? Hvor mange der har villet 
’fikse’ mig? Der er ingen, der vil have mig!”. Noa føler sig 
hjælpeløs, forladt, uønsket og uelsket. I de sidste måneder 
har vi kunnet konstatere en bedring i hendes forpinte 
sind. Hun er stadig ikke helt fri for at vise voldelig adfærd 

over for sine omgivelser, men tiden i Beit Goldschmidt og 
den kærlige omsorg og terapeutiske behandling, som hun 
modtager af sin plejefamilie, har en lægende virkning på 
hende. Noa bliver gradvist mere tillidsfuld og tør tro på, at 
det voksne personale omkring hende vil hende det godt. 
Det er en lang proces, hvor Noa hjælpes af de faste, klare 
grænser og den kærlighed og omsorg, hun møder i Beit 
Goldschmidt-hjemmet.

Hjælpeindsatsen
I Orr Shalom vil intet stoppe os fra at gøre alt, hvad vi kan 
for at hjælpe de unge piger i Beit Goldschmidt. De har været 
udsat for voldsomme hændelser i deres liv, der har mærket 
deres unge sind. Vores dygtige plejeteams omslutter dem 
med kompetent og kærlig terapi, og med venner som jer i 
Danmark får vi nyt mod til at fortsætte indsatsen for Israels 
udsatte børn og unge. TAK!

Hyggelig soveplads i Beit Goldschmidt-hjemmet

Den nye, fælles opholdsstue
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Det, der kendetegner sabbatten som jødisk helligdag, er 
glæde. Først og fremmest glæden over samværet med 
familie og venner. Men hvad gør man, hvis man som ung, 
israelsk soldat ikke har familie og venner at fejre sabbat-
ten sammen med? Fx fordi man er immigreret til Israel på 
egen hånd, og ens familie ikke bor i Israel. – Man indfin-
der sig i et Lone Soldier Center og møder dér mennesker, 
der skaber hjemlige, varme rammer, hvor unge menne-
sker kan trives.

Hvad er Lone Soldier?
Lone Soldier er en af DJV’s samarbejdspartnere i Isra-
el. Lone Soldier har aktivitetscentre i Jerusalem og i Tel 
Aviv. Det er en organisation, der bedst kan sammenlig-
nes med KFUM’s soldaterhjem rundt omkring i vore 
egne byer. Der tilbydes forskellige sociale aktiviteter og 
også personlig rådgivning. Der er ca. 7000 registrerede 
lone soldiers i Israel. Lone Soldier Centeret har kontakt 
til 2000 unge værnepligtige mænd og kvinder, der ikke 
har et socialt netværk. En af Lone Soldier Centerets ker-
neydelser er afholdelse af sabbatsmiddage fredag aften, 
hvor sabbatten begynder. 

Madlavningsgrupper
Et traditionelt sabbatsmåltid kræver meget forberedel-
se. Hvis vi skal have en fornemmelse af omfanget og be-
tydningen af dette måltid, kan vi tænke på juleaften. En 

julemiddag kræver tid at forberede, det samme gør sab-
batsmiddagen. Sabbatsfejringen er festlig, lys og generøs 
som en juleaften, og i jødisk tradition holder man sådan 
en fest en gang om ugen! 

For at kunne stable alt det på benene har man i Lone 
Soldier etableret dusinvis af madlavningsgrupper, som 
består af frivillige, der samles i Lone Soldier Centeret for 
på skift at forberede sabbatsmåltidet til ca. 100 unge sol-
dater. 

Michal Waisblay, DJV’s kontaktperson, har stillet spørgs-
målet: ”Hvorfor gør I det?” til en madlavningsgruppe be-
stående af kvinder fra byen Kfar Adumim. De svarede: 
”Vi er selv mødre til soldater, og vi ved, hvor vigtigt det 
er for vores unge at ”smage” sabbatten, dvs. helt konkret 
at få hjemmelavet festmad og nyde fællesskabet. Vores 
madlavningsgruppe mødes i Lone Soldier Centeret hver 
anden måned og laver mad til de af vores soldater, der 
ikke har et familienetværk her i Israel. De passer på os 
igennem hele året, og vi vil gerne vise vores taknemme-
lighed ved at lave mad til dem”. 

Hvorfor betyder sabbatsfejringen så meget?
Dette spørgsmål stillede Michal Waisblay til nogle af de 
unge, som fejrede sabbatten i Lone Soldier-Centeret i Je-
rusalem. Her kommer deres svar:

Sabbatsfejring i Lone Soldier Centeret 
Af Eva Ravn Møenbak, med interview-bidrag fra Michal Waisblay, DJV’s kontaktperson i Lone Soldier Centeret.

Unge israelere fejrer sabbat på Lone Soldier Centeret i Jerusalem. 
På det fint dækkede sabbatsbord ses de tre centrale symboler: lys, vin og brød.
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Noa Dure, 21 år lone soldier fra New Jersey: ” Jeg elsker 
sabbatsaftener i Lone Soldier Centeret! Der er ikke no-
get mere opmuntrende end at mødes med andre i et in-
kluderende og hjertevarmt miljø. Ofte når jeg kommer 
hjem fra kasernen fredag eftermiddag, er alle butikker 
lukkede, og jeg har ikke mulighed for at handle ind og 
lave mad før sabbatten begynder. Så det er bare så 
skønt at kunne tage hen på Lone Soldier Centeret og 
blive mødt af et festligt dækket sabbatsbord, hvor alt er 
forberedt”.

Chaya Eisenberg, 20 år, lone soldier fra New Jersey: ”Sab-
batsmiddagene giver mig ideelle rammer til at mødes 
med andre unge, som er i samme situation som mig selv. 
Det er ofte også en meget kærkommen anledning til at 
tale ens modersmål med andre ligestillede. På kasernen 
bliver der selvfølgelig talt hebraisk, og vi anstrenger os 
for at lære sproget. På Lone Soldier Centeret kan vi slap-
pe af og tale med hinanden på vores modersmål. Det får 
mig til at føle mig hjemme”. 

David Parnasa, 21 år lone soldier fra New York: ”Det der 
betyder allermest for mig er at kunne mødes med andre 
unge lone soldiers og dele oplevelser og tanker, så man 
ikke føler sig alene. Her i Lone Soldier Centeret kan man 
bare hænge ud, slappe af og være sammen med de andre 
unge efter at have spist en super sabbatsmiddag”. 

Sabbattens bevarende funktion
Den berømte, jødiske digter og filosof Ahad Haam har 
udtalt, at ”sabbatten bevarer folket mere end folket be-
varer/holder sabbatten”. Heri ligger den konstatering, 
at fejringen af sabbatten med sit fokus på fællesskab og 
glæde er med til at bevare jødisk identitet. Sabbatten op-

leves som en kilde til liv og styrke, ikke kun for de orto-
dokse jøder, men også for kulturjøder og sekulære jøder. 
Det vidner sammensætningen af de ca. 100 unge men-
nesker om, som mødes i Lone Soldier Centeret til sab-
batsmiddag, for her kommer unge med meget forskellig 
baggrund.

Sabbattens bibelske fundament
Det bibelske grundlag for at holde sabbatten findes fx i 
2. Mos. 20,9-11 og 5. Mos. 5,12-13, hvor henholdsvis ver-
dens skabelse og udvandringen af Egypten mindes. Gud 
som verdens Skaber lovprises i velsignelsen af vinen og 
brødet, hvor ordene lyder:

Lovet være du Herre, vor Gud, verdens Konge, som skaber 
vinstokkens frugt.

Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens Konge, som frem-
bringer brød af jorden.

Kiddush (helligelse), som disse lovsigelser kaldes, ind-
leder sabbatsmåltidet, efter at kvinden i hjemmet har 
tændt de to sabbatslys og takket Gud.

Sabbatten – Guds gave
Sabbatten, hviledagen, er en gave fra Gud til det jødiske 
folk, og derigennem til den øvrige menneskehed. Det er 
igennem jøderne, at verden er blevet bekendt med sab-
batshvilen, at én dag om ugen er afsat til hvile, ikke kun 
for de udvalgte men for alle, både mennesker og dyr. Det 
er helt unikt og vidner om et menneske- og natursyn, der 
værner om Guds skaberværk. Sabbatten kan også ses 
som en af de åndelige goder, som Paulus siger, at ikke-jø-
der har fået del i igennem det jødiske folk (Rom. 15,27). 

Specielle, flettede sabbatsbrød, challot. Der er to brød til minde om den dobbeltportion af manna,
 som israelitterne under ørkenvandringen skulle samle til sabbatten (2. Mos. 16,5).
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Tidligere overrabbiner Bent Melchior døde d. 28. juli i en 
alder af 92 år. Omend svækket fysisk var Bent Melchior 
åndsfrisk lige til det sidste. Han var nærværende og en-
gageret i mennesker og livet omkring ham, ikke kun i Det 
jødiske Samfund i Danmark men bredt i det danske folk, 
hvor han deltog i debatten, altid med et hjerte for de ud-
satte og svage. Næstekærlighed er helt central i jødisk 
etik og var ledestjernen i Bent Melchiors liv (3. Mosebog 
19, 33-34).

Den store formidler
Bent Melchior var ikke kun rabbiner og overrabbiner, han 
var også lærer. Jeg havde selv den store fornøjelse fra 
1978-80 at følge hans undervisning i klassisk hebraisk på 
Semitisk Institut, Københavns Universitet, hvor Melchior 
i en årrække virkede som ekstern lektor. Han var en ma-
geløs god underviser og formidler. Han var også en emi-
nent god skribent, der med sine spidsformuleringer kunne 
sætte fokus på nogle ofte misvisende fremstillinger i lære-
bøger angående Israel, jøder og jødedom, fx den påstand 
at Jesus levede i Palæstina, hvilket historisk er ukorrekt, 
som Melchior så rammende udtrykker det i en artikel i bo-
gen Landet, Scandinavia 1989: ”Ikke sandt, Jesus levede jo 
i Palæstina! Nej, vel gjorde han ej. Jesus levede i Judæa, 

han skulle ikke være konge over palæstinensere men over 
jøder”.

Religionsdialog
Bent Melchior har holdt utallige foredrag i kirkelige sam-
menhænge og bidraget i både skrift og tale til oplysning 
om jødedom. Men overrabbineren havde også blik for en 
anden rabbiner, jøden Jesus. I et interview i ugeavisen Ud-
fordringen fra december 2004, som journalist Svend Løb-
ner havde med Bent Melchior, karakteriserer Melchior 
Jesus som en lærd rabbiner. Jesus er ifølge jødedommen 
ikke Messias, men det forhindrede ikke Melchior i at se 
klare sammenhænge mellem Jesu lære og jødisk lære. 
Melchior understregede også, at det netop er i jødisk 
Jesus-forskning, at man ser og forstår Jesus i en jødisk 
kontekst, hvilket følgende citat fra interviewet viser: ”Jeg 
tror, det er Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, der er 
betydelig mere Jesustro, tro imod Det nye Testamente, 
end man er ved de teologiske fakulteter i København og 
Århus. Hvor det jo til en vis grad gælder om at hakke Det 
nye Testamente i stykker. I Jerusalem, hvor man går i de 
gader, hvor Jesus gik, tager man det i meget højere grad 
som en historisk virkelighed”. Melchior leverede utallige 
eksempler på dialog og formidling, der ramte plet.
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Tidligere overrabbiner Bent Melchior taler til elever på Christianshavns Gymnasium
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Nekrolog: En ildsjæl er død 
Af Eva Ravn Møenbak
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Flugten og bønnen
Et mere nutidigt eksempel på Melchiors store formid-
lingsevne var hans tale i forbindelse med et arrangement 
på Christianshavns Gymnasium for Holocaust-minde-
dagen i begyndelsen af 2019. Melchior var inviteret til 
at tale til gymnasiets elever og dele med dem nogle af 
sine erindringer fra sin egen og sin families flugt til Sve-
rige under Anden Verdenskrig. Som andre danske jøder 
måtte Melchior-familien flygte fra nazisternes forfølgel-
ser i oktober 43. En af de begivenheder, som Melchior 
delte med de intenst lyttende gymnasieelever, ud-
spandt sig i lastrummet af den fiskerbåd, hvor Melchior 
sammen med sin familie måtte skjule sig på overfarten 
til Sverige. Efter at de havde sejlet om natten, fik skipper 
endelig land i sigte i form af et fyr, der med sin lyskegle 
med jævne mellemrum oplyste havet, men ikke ramte 
båden. Skipper ville ikke umiddelbart sejle ind til land 
men vente på morgengry, så de kunne blive hentet ind 
til kysten af svenskerne. Melchior fortalte, at lastrum-
met var ulideligt varmt og ildelugtende, så han ønskede 
bare hurtigt at komme ud i den friske, svenske luft. Han 
bad derfor Gud om at gribe ind, sådan at lyskeglen ram-
te båden, på den måde kunne svenskerne på land se, at 

der var flygtninge, de skulle komme ud og hjælpe hur-
tigt i land. Men lyskeglens stråler ramte ikke på noget 
tidspunkt båden, så flygtningene måtte vente til næste 
morgen. Stor var deres overraskelse og forfærdelse, da 
de opdagede, at båden ikke lå ud for den svenske kyst 
men derimod Gedser fyr, der var tyskbemandet! – Mel-
chior sagde med et glimt i øjet, at skipper åbenbart ikke 
var så god til at navigere over Øresund, men det lykke-
des da, og endelig nåede de i sikkerhed i Sverige og blev 
modtaget af velkomsthilsenen: ”Välkomna til Sverige”. 
Melchior pointerede, at Gud altid hører bøn, men sva-
ret er ikke altid det, man ønsker. Gud ved bedst, hvad 
der gavner os. 

Bent Melchior leverede fem kvarters intens, nærværen-
de formidling uden manuskript og uden mikrofon! Fore-
draget blev modtaget af gymnasieeleverne med stor 
koncentration og interesse. Efter foredraget flokkedes 
de omkring Melchior med spørgsmål og kommentarer. En 
elev sagde efterfølgende til mig: ”Jeg ville ønske, at han 
var min bedstefar”. 

Æret være Bent Melchiors minde.

Fo
to

: K
ar

st
en

 N
is

se
n 

Pe
de

rs
en



DJV - side 11

Juli 2021:
Gurli Pedersen 100, Anonym, Johan Due 500, 
Vickie Ann Nielsen 500, Tage Barrit Nielsen 150, 
Inge & Kim Thinggaard 135, Alice Rygaard Nielsen 
300, Ole Hansen 200, Mrk HBH 300, Birta Hansen 
200, Jens Erik & Else Pedersen 100, Anonym 100, 
Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Thomas & Renate 
Thomsen 100, Anne Birgitte L. Pedersen 100, Ove 
Stage 150, Noomi E. Grønbech-Dam 200, Anette 
Pugh 500, Kirsten Nielsen 500, Ninna Pedersen 500, 
Svend Høy 700, Vinnie Nielsen 300, Martha Hansen 
1.000, Ingeborg Sørensen 1.000,  Grethe Kathrine 
Knudsen 500, Margit Vilsted 100, Marlin Yonan 
100, Ellen Hansen 2.000, Eline Thea Johansen 100, 
Elisabeth Stein 3.000, Jørgen V. Petersen 3.000, Levi 
Andreas Hansen 200, Anita Nørgaard 100, Erik Fanøe 
1.000, Niels E. Flensted Jensen 100, Knud Møller-
Christensen 150, Lis Bech 200, Hanne Buch Nielsen 
200, Jørgen Nielsen 150

Fattige og nødstedte jøder:
Anonym 500, Charlotte G Knudsen 300 JWA, Anne 
Maria L. Zachariassen 320 JWA, Anonym 500, Mrk. 
KIG 500 O.Sh., Rita Madsen 1.000, Karin Dianne 
Kampp 100, Anonym 1500 O.Sh., Anni Frank 200, 
Grethe Jørgensen 500 O.Sh., Mrk. NN 200, Marlin 
Yonan 375, Kirsten Genach 800 AKI, Kari Helene 
Klem 500 AKI 

August 2021:  
Gurli Pedersen 100, Johan Due 1.000, Tage Barrit Nielsen 
150, Vickie Ann Nielsen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, 
Alice Rygaard Nielsen 100, Mrk. HBH 300, Vinnie Nielsen 
300, Anonym 100, Birta Hansen 500, Jens Erik & Else 
Pedersen 100, Anne Birgitte L. Pedersen 100, Thomas & 
Renate Thomsen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Peter 
& Lene Kusk Thomsen 200, Kirsten Nielsen 500, Anette 
Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Ingeborg Sørensen 1.000, 
Dora Bjørneboe 8.000, G. & H. Marsbøll 250, Jørgen V. 
Pedersen 3.000, Elisabeth Stein 3.000, Ole Hansen 200, 
Hava & Bjørn Andersen 150, Noomi E. Grønbech-Dam 
200, Eline Thea Johansen 100, Claus Gjerlev Rasmussen 
500, Anonym 3.600, Henrik Peter Jacobsen 200, Susanne 
Kamper Plenborg 200, Hanne Petersen 300, Anna M. Becke 
500, Anita Nørgaard 100, Levi Andreas Hansen 200, Grete 
Wind 500, Gerda Hedeby 3.000, Niels E. Flensted Jensen 
100, Bjarne Mørch 100, Solveig Sværke 500, Birgit Krogh 
300, Svend Erik Larsen 2.100, Liv Sellma Dabroe 100, Liv 
Hansen 100, Hanne Buch Nielsen 200, Lis Bech 200

Fattige og nødstedte jøder:
Grethe Jørgensen 500 O.sh. Anonym 500, Charlotte G. 
Knudsen 300 J.A., Mrk. KIG 500 O.Sh. Tage Barrit Nielsen 
300, Rita Madsen 1.000, Gudrun Larsen 150 O.Sh. og 
150 L.S., Karin Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh. 
Mrk. NN 200, Edith Aggeboe 200 J.A., Anni Frank 200, 
Kjeld Gudmandsen 200, Anonym 1.000, Anonym 2.000 
L.S., Liv Sellma Dabroe 300, Kirsten Genach 800 AKI

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

Kassererens hilsen
Igen er det med glæde, at jeg som kasserer kan sige 
stor tak for de mange bidrag fra jer. 
Af bladet I nu læser vil det fremgå, at disse gaver 
bringer glæde og velsignelse til vores samarbejds-
partnere i Israel. 

Højtidsfesterne i den jødiske kalender starter her 
i september, og det er glædeligt, at vi kan sende bi-

drag til vennerne i Israel til markering af højtidsfe-
sterne.

Igen mange tak for bidragene i de seneste måneder.
 
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 
(tilmelding nødvendig)

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. Pladserne fordeles efter ”først til møl-
le-princip”.

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.


