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FORMANDEN HAR ORDET 

Fredag den 1.juni - 10.juni. Jødisk Kulturfestival. 

Søndag den 10. juni kl. 14.30-16.30 afholder WIZO i samarbejde med KHD, 
KKL og Selskabet for Dansk Jødisk Historie foredrag med Journalist Steffen 
Jensen om Israel de første 70 år, nu og i fremtiden. 

Denne dag har WIZO ligeledes opstillet sin informations– og salgsbod med 
oplysninger om medlemskab af WIZO og salg af Judaica og israelske varer. 

Den 15-18. juni afholder WIZO Danmark den årlige ECWF konference. 

I august vil der igen i år blive afholdt WIZO Walk. I vil få flere oplysninger 
om dette arrangement snarest muligt. 

 
KALENDER 

WIZO Bridge 

 Gaver 

I JANUAR ER INDBETALT I ALT 200 KR. AF: Lillian og Frede Jensen 

I FEBRUAR  ER INDBETALT I ALT  39.000 KR. AF: Nordgruppen, Lechaim 

gruppen, Lora Busch, Magda Goldschmidt, Grethe Qvist Hansen og Leslie 

Rabuchin 

I MARTS ER INDBETALT I ALT 13.350 KR. AF: Jean og Elsebeth Dupont, Anni 

Glick, Lis Sårde, Vestgruppen og Hanne og Shmuels fond. 

 

 

Kære læsere, 

Endelig er tiden kommet til at tage afsked med vinteren og byde foråret vel-
komment. Hvorfor ved jeg det? Jo, dels ser vejret ud til byde på lidt mere lys og 
varme, dels har vi netop afholdt den årlige generalforsamling i WIZO DK, hvor 
vi har gjort status. Dvs. at vi har kigget bagud på det seneste års aktiviteter, 
som arrangementer, der er gået godt. Nogle af disse omtales i dette nummer af 
Nyhedsbrevet. Basaren omtaltes i årets første Nyhedsbrev. På den negative 
side har vi desværre måttet konstatere, at mange medlemmer mangler at beta-
le for deres medlemskab. Vi håber, at det er en forglemmelse, og at en remin-
der vil hjælpe på hukommelsen, hvorfor vi kommer med en sådan snart med 
forklaring om, hvad det betyder for foreningens virke, såfremt de manglende 
kontingenter ikke bliver betalt. Optimistisk ser vi fremad. Og der ser vi, at der 
er flere arrangementer i støbeskeen. Yom Haatzmaut fejringen i år er særlig, 
idet det er 70 år, der skulle fejres. På årets jødiske kulturfestival, vil vi sammen 
med KHD, KKL og Selskabet for Dansk Jødisk Historie byde på et foredrag af 
mellemøstkorrespondenten, Steffen Jensen, foruden at vi har en informations– 
og salgsbod i synagogegården. Weekenden efter afholdes de europæiske WIZO 
foreningers årskonference (ECWF) i København, hvor interesserede kan deltage 
i den åbne del af konferencen. Læs nærmere herom inde i brevet. Læs også 
præsentationen af en af vore ældste grupper og bliv inspireret. Vi ønsker alle 
en god fornøjelse med læs-
ningen af bladet og med 
deltagelse i et eller flere af 
vores arrangementer i dette 
års forår. 

Dorrit Raiter 
WIZO Danmark 
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 RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 
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GENERALFORSAMLING 

 

 

 

MAJ: Marianne Nagler, Margit Vainer og Dvora Bernstein 

JUNI: Tanja Ettin og Yvonne Fingeret 

JULI: Lili Widing, Ruth Belchuke, Konnie Gelman, Sally Kvetny og Linda 

Herzberg 

AUGUST: Grethe Fischer, Kirsten Davidsen og Anita Bruun 

FØDSELSDAGSFONDEN 

I JANUAR INDBETALT I ALT 2100 KR. AF: Sonja Bandmann, Henny Blüdni-

kow, Maja Elkan, Inge Gorodkin, Liv Meyer Henius, Lizzi Katznelson, Birte 

Kont, Ursula Nadelmann, Anja Nathan og Ruth Szakolnik 

I FEBRUAR INDBETALT I ALT 903 KR. AF: Ruth Bjørk, Anni Glick, Marianne 

Halskov, Kate Krivaa, Elena Nivaro og Dorrit Raiter 

I MARTS INDBETALT I ALT 1400 KR. AF: Renèe Carelli, Lis Gutkin, Hennie 

Levin, Esther Lexner, Lone Lexner, Annette Norden, Hanna Skop, Kaja Sårde 

og Bodil Voetmann Uzan 

Mazel Tov 

Fra Generalforsamlingen den 12. april 2018 

Den israelske ambassadørfrue, Irit Dagan, fortalte inden  selve generalforsamlingen om sig selv 
samt om de steder , bl.a.  New York og Stockholm, hvor hun tidligere sammen med sin mand har 
været Israels  repræsentant. Hun var meget glad for at være kommet til Danmark, og stiller sig til 
rådighed for WIZO Danmark , når vi ønsker det.  

25 medlemmer deltog i selve generalforsamlingen og fik dermed mulighed for at få en uddybning 
af, organisationens virksomhed ikke mindst økonomien. Katrine Abrahamovitz  var aftenens diri-
gent.  

Det fremgik af beretningen og årsregnskabet, at det igen i år, har været muligt for WIZO Danmark 
at sende øremærkede beløb til diverse projekter i Israel, udover den årlige kvote på 100.000 US$. 
Der er blandt andet sendt et beløb til indretning af et rum i vuggestuen Lotus til  terapeutisk be-
handling af de af institutionens børn og forældre, er har behov for det. Endvidere er et beløb sendt 
til WIZO kostskolen ”Ahuzat Yeladim” , som blev slemt beskadiget under storbranden i slutningen 
af 2016. Beløbet blev brugt til  køb af nye kæledyr, da de andre var gået tabt under branden. Dyre-
ne indgår i den terapeutiske behandling af kostskolens elever. 

Der er blev afholdt en del arrangementer i løbet af året, hvoraf et par stykker er nærmere omtalt 
her i bladet. Derudover skal nævnes arrangementet under Jødisk Kulturfestival med journalist Al-
lan Sørensen og ikke mindst udstillingen ”Kunst for fred og sameksistens” på Københavns Rådhus. 
Årets aktivitetsliste, beretning og regnskab m.m. vil snarest muligt blive lagt ud på hjemmesiden. 

Ved udgangen af 2017 havde vi 395 medlemmer og 135 faddere. Vi har ti WIZO grupper, heraf to 
Aviv-grupper.  

WIZO Danmarks bestyrelse 2018: 

Fra højre mod venstre: Formand Dorrit Raiter, bestyrelsesmedlem og kasserer Lone 
Nachmann, bestyrelsesmedlemmerne Ora Oshri, Karen Henriksen, Monica Salimanov og 
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WIZO arrangement på Kokkedal Slot 4. febru-

ar 2018 v. WIZO gruppen Lechaim 

 

En råkold eftermiddag blev forvandlet til en 

fortryllende og inspirerende oplevelse. Kok-

kedal Slot stod i al sin pragt med de fineste 

kager fra det franske køkken , og vi nød vores 

veloplagte foredragsholder journalist og hi-

storiker Bent Bludnikow. Temaet var nu al-

vorligt nok. Den danske presses syn på Israel 

er fyldt med negativitet, og senest med kari-

katur-tegningen i Politiken, er holdningen til 

jøder fortsat præget af antisemitisme. Bent 

understregede, hvor vigtig pressens rolle er 

for samfundsdebatten, ikke mindst ansvaret 

for at formidle alle detaljer, så  ikke 

bliver til propaganda.  

Bent Bludnikows store indsigt i samtid og 

med sin baggrund som historiker kunne dog 

betrygge de fremmødte, at det generelt er og 

bliver bedre i Danmark end mange andre ste-

der i Europa.  

Næste arrangement med WIZO gruppen 

Lechaim er torsdag den 25. oktober 2018 

med Flemming Møldrup fra ”Kender du ty-

pen?” Han vil vise os hvem vi er ud fra de 

ting, vi omgiver os med. Mere info følger. 

Nordgruppen blev etableret for knapt 50 år siden af mødre med børn i børneha-
ven Gan Aviv i Nærum, og gruppen voksede hurtigt.  Gruppen har i dag 13 med-
lemmer. Nogle medlemmer har været med fra starten, og andre er kommet til 
undervejs. Der har været medlemmer, som er kommet til, og som senere igen 
har forladt gruppen, men de fleste af gruppens medlemmer har været i gruppen 
i mange år, og vi har et godt venskab og sammenhold i gruppen. 

I årets løb inviterer vi foredragsholdere til vores gruppemøder,  bl.a. Magda 
Goldschmidt, skoleleder Pernille Fabricius, Tali Melchior, Annie Hertz, Rochel 
Löwenthal. Vi har deltaget i WIZOs udstilling på Københavns Rådhus, har delta-
get i Salon Schmuus, arrangement Liv og Død, og har deltaget i rundvisninger på 
Mosaisk Vestre Begravelsesplads ved Erik Henriques Bing.  

Møderne finder sted den første tirsdag i måneden, og vi har normalt en stor mø-
deprocent.  

Vi har gennem mange år deltaget på WIZO basaren med Legetøjsboden, som er 
meget populær blandt børnene.  

Gruppen har stort set hvert år 
siden oprettelsen afholdt en årlig 
sammenskuds-WIZO-fest med 
ægtefæller . Programmet er: fro-
kost, banko og lotteri samt masser 
af hygge. Gevinsterne er doneret 
og tages i øjesyn ved ankomsten, 
og frokosten nydes sammen. Opfyldt af spænding om hvem, der vinder hvad, 
afvikles banko og lotteri. Er der særligt flotte gevinster, laves en auktion over 
disse. I år fik vi doneret et smukt perlevedhæng af Arnby & Mejlvang, som ind-
bragte et flot beløb. Festens samlede beløb blev på 16.000 kr. til WIZOs projek-
ter i Israel, herunder vores vuggestue ”Lotus” i Karmiel. 

Nordgruppen v/Birthe Plon 
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Har du lyst til at deltage i en årlig ECWF konference, er det nu 
muligt, idet den i år afholdes i København. 

 

De europæiske WIZO organisationer afholder hvert år en konference hen over en 
weekend et sted i Europa. I år er det i København, hvor konferencen afholdes 
hen over weekenden 15.-18. juni 2018.  

Den åbne del af konferencen foregår søndag den 17. juni, hvor du som WIZO 
medlem kan deltage i hele eller dele af dagens program. Lørdag den 16. juni lige 
efter gudstjenesten er du også velkommen til at deltage i en guidet tur i det jødi-
ske København. Programmet og prisen for at deltage i de enkelte programpunk-
ter fremgår på næste side. Ønsker du at deltage i alle punkter betales en samlet 
pris på 490 kr. 

Du kan tilmelde dig ved at maile til WIZO’s kontor på wizo.dk@post.tele.dk med 
oplysning om, hvad du ønsker at deltage i. Du kan betale via Mobil Pay 67755 
eller bankoverførsel til konto: 4180-9027386. Husk påføre indbetalingen eget 
navn og ”ECWF”.  

 

Program  

 

Lørdag den 16. juni 2018 ca. kl. 13.30:  

Guidet tur i det jødiske København med Synagogen som udgangspunkt. 

 

Søndag den 17. juni 2018 

kl. 11.30-13.30: Frokost og foredrag: 

”Peopling Denmark: A Danish and Jewish Experience during 400 years 

 – selecting or deselecting a Jewish life” af direktør Janne Laursen.  

Kl. 13.30-17.00: Bustur til Gilleleje, hvorfra danske jøder flygtede fra i 1943: 

I Gilleleje vil vi gå rundt med Tove Udsholt, der vil vise steder, hvor jøder gemte 
sig før flugten. Desuden vil der blive fortalt om flugten og om gemte børn, som 
ikke kom med til Sverige. Efter vandreturen vil vi drikke te/kaffe på Gilleleje Ba-
dehotel, før vi kører tilbage til København. 

Kl. 17.00-19.00: Buffet og foredrag: 

Foredrag af den israelske ambassadørfrue Irit Dagan, der vil fortælle om de jødi-
ske menigheder, hun har kendt under udstationering med sin mand med fokus 
på de lokale jøders tilslutning til menighederne.  

Frokost, buffet og de to foredrag vil foregå i Det Jødiske Hus. Bus til og fra Gillele-
je vil køre fra og til Krystalgade. 

Prisen for deltagelse i den guidede tur om lørdagen er: 40 kr. 

Prisen for deltagelse i hele søndagsprogrammet er: 490 kr.  

Prisen for deltagelse i turen til Gilleleje om søndagen er: 240 kr.  

Prisen for deltagelse i et af de 2 øvrige programpunkter om søndagen er: 125 kr.  
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