WIZO NYHEDSBREV

WIZO NYHEDSBREV

NR. 4, 2017, 15. ÅRGANG

NR. 4, 2017, 15. ÅRGANG

KALENDER

FORMANDEN HAR ORDET

5-9. november: AVIV Seminar i Tel Aviv, Israel.
Søndag den 19. november: WIZO Basar på Carolineskolen.
14-19. Januar 2018: MOR møde i Tel Aviv, Israel

Kære læsere,
Pensionister og studerende: 150 kr.
Andre medlemmer: 250 kr.

Betal via netbank til WIZOs konto i Danske Bank:
Reg.nr.: 4180 Kontonr.: 902 7386
Eller betal via Mobile Pay: 2781 0100.
Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2017”’

Er du i tvivl om, hvorvidt du har betalt kontingent, er
du meget velkommen til at ringe til kontoret og forhøre dig. Tlf. 33931965

HUSK at betale
kontingent for

2017
2016
2015
2014

HUSK AT DU KAN TRÆKKE DIT BIDRAG TIL WIZO FRA I SKAT
Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat,
skal du huske at oplyse dit CPR-nummer til
WIZO-kontoret!
WIZO er nemlig godkendt efter paragraf 8A i
indsamlingsloven, hvilket vil sige at donorer
kan trække deres bidrag på op til 15.000 kr.
fra i skat.

Sommeren 2017 gik med ikke så godt vejr men med flere arrangementer,
som WIZO enten stod for selv eller arrangerede i samarbejde med andre foreninger. Først det succesfyldte foredrag af journalist Allan Sørensen på den
jødiske kulturfestival, derefter det enestående arrangement, ”Women and
their Olive Tree” på Københavns Rådhus, en stor succes og en dejlig oplevelse med deltagelse af malende skolebørn og en fantastisk positiv respons
fra besøgende fra hele verden. Endelig fandt den årlige travetur ude i den frie
natur sted i Dyrehaven med en oplagt Bent Blüdnikov som fortalte interessante historier om de jøder, som fx musikeren Elias Levin med ”dronning
Ester”, der i tidernes morgen har haft sin gang i Dyrehaven, herunder Bakken. Nu er efteråret kommet og denne årstids chagim er ovre, hvorfor vi nu
for fuld kraft fokuserer på årets basar, der nu for allersidste gang vil finde
sted i Carolineskolens lokaler på Bomhusvej! Kom og vær med enten som
medhjælper eller som gæst eller begge dele. Vi har nogle fuldt udstyrede boder uden ”personale”, så giv et par timer under basarens afvikling den 19.
november i en sådan bod og vær med til at gøre dagen endnu bedre. Vi i WIZOs bestyrelse og basarudvalg vil være dybt taknemlige for jeres tilstedeværelse. Husk i øvrigt også at udnytte chancen for at vinde en rejse til Israel ved
at købe nogle lodsedler. Vi ses.
Dorrit Raiter
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WIZOs kunstudstilling for fred og sameksistens på Københavns Rådhus i august 2017

WIZO Bridge
WIZO Bridge har ydet bidrag til WIZO Danmark i:

Efter 3 års forarbejde lykkedes det at få udstillingen ”Women and their Olive Tree”
til Danmark, nærmere betegnet på Københavns Rådhus i perioden 16. - 20. august i
år. Udstillingen viste 37 udgaver af det bibelske fredssymbol; oliventræet, malet af
37 kvinder med hhv. muslimsk, kristen og jødisk baggrund fra Afula og de omkringliggende landsbyer i det nordlige Israel igennem de seneste 3-4 år. Udstillingen er
vist i Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien før den i august i
år nåede Danmark (København), hvorefter den drog videre til Østrig.
Udstillingen blev åbnet ved en festlig reception. Efter officielle taler af bl.a. en repræsentant fra borgerrepræsentationen, den israelske ambassade og den israelske
leder af projektet, David Moatti, underholdte elever fra Henrik Goldschmidts musikskole, og festlighederne sluttede med at byde på de velkendte rådhuspandekager. Herefter kunne folk fra nær og fjern opleve selve udstillingen. Nogle skoleklasser, fik lov til at male deres eget oliventræ, og de følgende dage kastede andre besøgende, børn såvel som voksne sig over malerpenslerne for at udfolde deres
kunstneriske formåen. Mange var meget interesserede i at høre mere om Israel og
om selve fredsprojektet, som et korps af frivillige værter sørgede for at fortælle
om. Mange udtrykte ønske om at se udstillingen i deres eget hjemland, ligesom
flere gav udtryk for, at de ville kopiere projektet hjemme hos dem selv, fx ville en
dame afprøve idéen, når hun kom hjem til Korea. Tænk hvis et freds- og sameksistensprojekt fra Israel kan blive kopieret rundt om i verden, hvor der p.t. er konflikt. Skøn tanke, ikke?

Tak til alle, der har været med til at gøre det muligt for os i WIZO Danmark at få
denne udstilling her til landet enten ved at støtte projektet økonomisk og/eller ved
praktisk hjælp.
Dorrit Raiter
WIZO Danmark

JUNI: 800 kr. v/Hennie Levin.
JULI: 800 kr. v/Konnie Gelman.
SEPTEMBER: 800 kr. v/Yvonne Katz.
OKTOBER: 800 kr. v/Jette Borenhoff.
GAVER
I MAJ ER DER INDBETALT I ALT 10.000 KR. AF: Veredgruppen.
I JUNI ER DER INDBETALT I ALT 5980 KR. AF: Lisbeth Diamant, Merethe Due
Jensen, Birgitte Fichtmann, Marianne Halskov, Jytte Lang Hansen og Dorrit Norden.
I JULI ER DER INDBETALT I ALT 350 KR. AF: Henny Blüdnikow og Alice Sadok.
I AUGUST ER DER INDBETALT I ALT 500 KR. AF: Nina Melchior.
I SEPTEMBER ER DER INDBETALT I ALT 1190 KR. AF: Ruth Bograd, Harriet
Guttermann, Tove Marianne Hesse, Nina Melchior og Lizzi Norden.
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WIZO Walk 2017
Årets WIZO-Walk fandt sted søndag 27. august i Dyrehaven.
28 friske turentusiaster mødtes ved Klampenborg kl. 10, hvor alle fik en flaske vand med til turen. Vandet var doneret af KKL, som igen i år havde fået fremstillet egne etiketter til flaskerne med påskriften:
“Det er klart at KKL giver vand til WIZO”.

Dorrit Raiter ønskede alle velkommen og gav ordet til Bent Blüdnikow, som holdt et rigtigt godt lille
foredrag om Bakken og Dyrehaven med vægt på den jødiske indflydelse på og betydning for stedet i
“gamle dage”. Han henviste til en fin lille bog af Erik Henriques Bing.
Vi hørte om Kirsten Piils kilde og betydningen af rent kildevand i en tid, hvor København var plaget af
pest og dårlige hygiejniske forhold, om musikeren Elias Levin - ”jøden under træet”, som sad og spillede
violin nærmest gennem et helt liv, fra han var ung til han blev meget gammel, og om hans kone,
“Dronning Esther”, som var den første bakkesangerinde.
Derefter begav vi os ud på gåturen, med første stop ved Kirsten Piils Kilde, som jo er der endnu - en lille,
fin kilde. Derfra fortsatte vi ad Ulvedalene op mod Eremitageslottet.
Der holdt vi en god pause og nød udsigten med et æble eller en pære.
Herefter gik turen tilbage.
Vel fremme ved den røde port ved Klampenborg, tjekkede vi, hvor mange kilometer vi havde gået.
Vi, som havde planlagt turen - Dorrit, Karen H, Jeanette og Arne- havde tidligere målt os frem til ca. 7
km, og da havde vi endda gået længere.
Nu viste andre kilometertællere 8 og 10 km!
Resultat: Vi ved ikke præcist, hvor langt vi gik, men uanset dette var det en rigtig god tur!
Vi var uventet heldige med vejret. DMI havde varslet regn i området fra kl. 12.00.
Det blev der nu ikke noget af. Solen skinnede på hele turen, temperaturen var behagelig, og der var så
godt som ingen vind, kun lidt oppe ved Eremitageslottet.
Dyrehaven var smuk som altid. Denne gang så vi ikke ret mange dyr, kun en flok på afstand, men der er
alligevel altid meget at se, når man er ude i naturen.
Dertil er der jo det gode ved WIZO–Walk, at vi, foruden en god søndagstur med frisk luft og motion, får
kulturelt “input” og anledning til at gå og snakke med folk, som vi ikke kender ret godt i forvejen.
Der er så mange søde og interessante mennesker - og det er nemt at gå og snakke sammen på tværs af
alder og omgangskredse, når man er ude at gå.

Jeanette.
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE
SEPTEMBER: Eva Silber, Anita Bloch, Dorrit Heckscher og Rita Felbert.
OKTOBER: Mona Berkowitz, Frida Gelman, Rita Berkowitz, Judith Rappeport,
Jeanette Woolff Reilund, Annette Reuveni og Hanna Schumann.
NOVEMBER: Anni Ginsborg, Mara Igelski, Lora Busch og Stella Grün.
DECEMBER: Susanne Taub, Marina Lilholt og Maja Elkan.

FØDSELSDAGSFONDEN
I MAJ ER DER INDBETALT I ALT 2.300 KR. AF: Dina Berkowitz, Ruth Bograd, Annelise Cohen, Ira Hartogsohn, Helen Jacobsen, Olga Lindow, Desirèe Pautsch
Mejlsø-Schmidt, Lone Nachmann, Ketty Schwarz, Birte Bune Smith og Birthe
Solovè.
I JUNI ER DER INDBETALT I ALT 1220 KR. AF: Ann-Therese Abrahamsen, Alice
Fingeret, Karin Karlin, Olga Lindow, Nadja Meyer, Lizzi Norden, Anita Silber Petersen, Silja Vainer og Tove Vollmond.

I JULI ER DER INDBETALT 2390 KR. AF: Linda Berkowitz, Kaja Garbarsch, Yvonne
Karlin, Rebecca Kormind, Inger Samrèn, Lis Sårde og Mirjam Vainer.
I AUGUST ER DER INDBETALT I ALT 2750 KR. AF: Birte Cohn, Laila Falk, Kristina
Hansen, Irene Madsen, Ruth Nathan, Dorrit Norden, Liba Rappeport, Noomi
Rubinstein og Anita Sårde.
I SEPTEMBER ER DER INDBETALT I ALT 1530 KR. AF: Birgit Fischermann, Dorrit
Heckscher, Siv Isaak, Vibeke Kassis, Nina Melchior og Eva Silber.

Fotos fra kunstudstillingen om fred og sameksistens på Københavns Rådhus

