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KALENDER

FORMANDEN HAR ORDET

Søndag den 26. August: WIZO Walk i Gilleleje

Kære læsere,

Søndag den 21. Oktober: Arrangement v/Lechaim gruppen: ”Kender du typen?”

Sommerferien er over os med det mest fantastiske sommervejr på vore breddegrader, og
I har sikkert andre ting at tage jer til end at læse WIZO Danmarks Nyhedsbrev. Alligevel
har vi i bestyrelsen valgt at sende et af slagsen her midt på sommeren, fordi vi har så
meget at ville dele med jer. Så jeg håber, at I kan kaste et blik eller to på de følgende sider. Eventuelt kan Nyhedsbrevet findes frem, mens en langsom sky driver hen over himlen og dækker solen for en stund. I givet fald vil I kunne læse om den netop vel overstået
europæiske WIZO konference, der i år for første gang blev afholdt her i København. Det
gik over al forventning, og deltagerne har efterfølgende givet udtryk for glæde over at
have mødt stor gæstfrihed, et spændende program for konferencen og ikke mindst den
delikate og velsmagende mad, som Preben havde tryllet frem til dem. For os arrangører
var det skønt at se det hele gå op i en højere enhed. Efter en kort sommerferie byder vi
på muligheden for at deltage i årets WIZO Walk i august måned, der i år vil foregå i Gilleleje. Turen vil både have fokus på et vigtigt stykke Danmarkshistorie, nemlig flugten til
Sverige i 1943, og på en skøn, skøn natur. Yderligere to arrangementer er planlagt i oktober måned, først Lechaim gruppens ”Kender du typen” arrangement med Flemming Møldrup, og dernæst afholdes sammen med foreningen CC foredrag af Anita Furu. Anita Furu
debuterede i slutningen af 2017 som forfatter med bogen ”Mit halve liv” om sin jødisk
russiske farmor, der som 6-årig forældreløs kom til Danmark for at blive adopteret af en
velstående kvinde fra den dansk jødiske menighed. Endelig har vi som vanligt den årlige
basar i november måned, der på trods af sygdom blandt tovholderne er i fuld gang med
at blive planlagt. Lodsedlen forventes at komme i salg i løbet af august måned. Endelig
kipper vi med flaget for et dedikeret WIZO medlem. God læselyst.

Mandag den 29. Oktober: WIZO og CC arrangerer foredrag med
Anita Furu, som fortæller om sin bog ”Mit halve liv”.
Søndag den 18. November: WIZO Basar på Carolineskolen

Du kan stadig nå det, inden WIZO begynder at sende rykkere ud.
Pensionister og studerende: 150 kr.
Øvrige medlemmer: 250 kr.
For de medlemmer, der gerne vil benytte sig af deres fradragsret i forbindelse med indbetaling af gaver og andre bidrag til WIZO, forlanger SKAT,
at vi som forening er minimum 300 medlemmer. Medlemskontingentet er
derfor ikke kun vigtigt for at WIZO kan eksistere og arbejde i Danmark
fremover, men også vigtigt for de medlemmer og andre, der gerne vil have gavn af fradragsretten på deres årsopgørelse.

Vi beder dig derfor snarest overføre dit medlemskontingent til
WIZO bankkonto: 4180 - 9027386, via MobilePay: 67755 eller
benytte dig af vedlagte girokort.

Dorrit Raiter
WIZO Danmark

Er du i tvivl om hvorvidt du har betalt kontingent, kan du altid ringe til
kontoret på tlf. 3393 1965 eller mobil: 2781 0100
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WIZO WALK 2018

RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE

I anledningen af 75 året for jødernes flugt og arrestationer, har vi i år valgt at WIZO Walk finder
sted i Gilleleje. Tove Udsholt vil fortælle sin egen historie som gemt barn og om hændelserne som
fandt sted under 2. verdenskrig samt vise os mindesmærkerne for redningen og tilfangetagelsen af
jøderne. Vi håber, at det historiske tema for turen kan få flere yngre medlemmer og deres børn til
at gå med. Der vil være ældre medlemmer til stede, som evt. ville kunne svare på spørgsmål og
fortælle egne historier.

AUGUST: Grethe Fischer, Kirsten Davidsen og Anita Bruun
SEPTEMBER: Eva Schwarz, Vibeke Kassis, Kirsten Abrahamsen, Birgit Fischermann og
Adela Rechtman
OKTOBER: Miriam Spliid, Mona Schkolnik, Helen Demsitz, Mette Gellberg, Annie Hertz,
Debby Møller, Yvonne Klem, Genia Heckscher og Pia Stühler.

FØDSELSDAGSFONDEN
I APRIL INDBETALT I ALT 3040 KR. AF: Ragna Brandt, Dorrit Dessauer, Bente Gelman, Vivian Kviat, Merete Lexner, Olga Lindow, Charlotte Mayer, Anita Melchior, Anne Lise Nadelmann, Danielle Nissenbaum, Birthe Plon, Mona Rosenbaum, Ilona Rosenstadt, Jette
Schustin, Lone Nachmann og Lilliana Vielfreund.
HVORNÅR: Søndag den 26. august kl. 10.30.
MØDESTED: Den runde parkeringsplads på Alfavej, fortsættelsen af Gilleleje Stationsvej.

I MAJ INDBETALT I ALT 1650 KR. AF: Dvora Berenstein, Dina Berkowitz, Annelise Cohen,
Karen Henriksen, Rita Knoll, Marianne Nagler, Ketty Schwarz, Birthe Solovè og Silja Vainer.

TRANSPORT: Egen bil. WIZO kontoret koordinerer gerne, hvis nogle ønsker/tilbyder kørelejlighed.
Tog til Hillerød eller Helsingør Station og derfra videre med tog ”Grisen” til Gilleleje Station. Derfra
er der 5-7 min. gang til Alfavej, parkeringspladsen.

I JUNI INDBETALT I ALT 900 KR. AF: Karin Karlin, Noomi Rubinstein og Birte Bune Smith.

Vi går først ad Gilbjergstien ud til Søren Kirkegaard - stenen. På vejen passerer vi ”Shofarblæseren”, og det er en tur med smuk havudsigt. Derefter går vi tilbage til Gilleleje by, hvor vi skal
se kirken og mindesmærkerne. Turen er på ca. 5 km. Og tager et par timer.

I APRIL ER INDBETALT I ALT 950 KR. AF: Kate Krivaa, Vivian Kviat og Marianne Nagler

Turen slutter nede ved havnen, hvor der er mulighed for at spise frokost, hvis man har lyst til det.
KKL donerer vand og WIZO donerer frugt til turen.
Deltagergebyret er på 75 kr. pr person,. Børn under 15 år går gratis med på turen.
Tilmelding foregår ved henvendelse til kontoret: wizo.dk@post.tele.dk,
33931965 eller mobil 27810100. Beløbet kan indbetales på konto: 4180-9027386
eller på MobilePay 67755.
Husk at meddele navn og anledning til din indbetaling.

GAVER
I MAJ ER INDBETALT I ALT 700 KR: AF: Alice Fingeret og Lone Nachmann.

I JUNI ER INDBETALT I ALT 9540 KR AF: Vered gruppen samt 96.000 KR AF: Sophie Bensimon-Rossing

WIZO BRIDGE
WIZO Bridge har ydet bidrag til WIZO Danmark i:
MAJ v/ Konnie Gelman
JUNI v/ Mirjam Vainer
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Europæisk WIZO konference i København

Mandag bød først på møde for de deltagende landes WIZO bestyrelsesmedlemmer. En pressemeddelelse til de europæiske landes politikere og store medier samt EU’s koordinator i bekæmpelse af
antisemitisme blev foreslået til godkendelse på Generalforsamlingen. Pressemeddelelsen informerer om den store bekymring vi som jødiske kvinder har pga. den stigende antisemitisme, og vi frygter for fortsat tilstedeværelse af jødiske liv i Europa. Pressemeddelelsen blev godkendt på den
efterfølgende generalforsamling og kan ses på vores hjemmeside: www.wizo.dk

ECWF (European Committee of WIZO Federations) afholdt sit årlige møde over en weekend i København i juni 2018 med 55 deltagere.
Deltagere, der ankom fredag, blev inviteret til Shabbat middag hos Stella og Flemming Grün. Lørdag deltog nogle i gudstjenesten, hvorefter Charlotte Thalmay tog os rundt i København med fokus på steder, der har en jødisk historie. Lørdag aften bød Merete og Bent Lexner indenfor til
aftensmad og hyggelig samvær, hvorunder de to værter fortalte om deres tid som rabbinerpar i
den dansk jødiske menighed.
Søndag bød først på foredrag i Det Jødiske Hus af direktør for Dansk Jødisk Museum, Janne Laursen, om danske jøders liv fra de førstes ankomst i begyndelsen af 1600-tallet til i dag. Derefter
blev vi kørt til Gilleleje, hvor Tove Udsholt tog imod os ved kirken. I kirken fortalte Tove om sin tid
som gemt barn i årene 1943-45, og vi så kirkeloftet, hvor jøder gemte sig for nazisterne, indtil de
blev opdaget og sendt i koncentrationslejr. På gåturen igennem byen så vi mindepladerne for
begivenhederne i forbindelse med at skjule jøder og sejle dem til Sverige i oktober 1943. Fra havnen gik vi på Gilbjergstien langs kysten og kom forbi statuen ”Teka Bashofar Gadol Lahrotenu”
”Lad den store shofar forkynde vor befrielse”, udført af George Weil og doneret af Ruthi og Yuli
Ofer fra Israel. Udsigten over vandet med Sverige i sigte, var for vore udenlandske gæster et imponerende syn. Efter at have fået lagkage og kaffe gik turen tilbage til Det Jødiske Hus, hvor Irit Dagan, den israelske ambassadørs kone, og Jair Melchior, ventede på os og afsluttede dagen med
hver sit oplæg. Irit talte om sin egen familiehistorie, og Jair fortalte om den dansk jødiske menighed og løftede sløret for sine tanker om, hvor forskelligt jødisk liv kan være. Det affødte mange
spørgsmål fra deltagerne.

Herudover blev der på generalforsamlingen afgivet rapporter fra hhv. ECWF’s mødeberettiget
repræsentant i COE (Committee of European Countries), Manuèle Amar, Frankrig, og medlem af
EWL (European Women’s Lobby), Renee Rubin Goldfard, Belgien. Endvidere gav World WIZO’s
repræsentant med adgang til overværelse af møderne I FN’s Human Rights Council i Geneve, Jana
Urbah, en gennemgang af, hvordan rådet er sammensat, og hvordan det arbejder. JU gav en kort
rapport fra møder i det forløbne år og fortalte om Hillel Neuers ( UN Watch) indsats mod flere af
medlemslandenes propaganda mod Israel. Hava Bugajer fra Østrig gennemgik en præsentation af
ECWF’s og WIZO Østrigs aktiviteter.
Manuèle Amar rapporterede om fortsættelsen af projektet ”Women and their Olive Tree” under
nyt navn ”PathWays together”
Hava Bugajer blev herefter hædret for sin indsats for at få videreført ECWF for 9 år siden med en ny
struktur og derefter 8 år som medlem af ECWF’s Steering Committee.
WIZO Ungarns formand meddelte, at næste års ECWF konference kan blive afholdt i Budapest,
Ungarn.
En stor og dybtfølt TAK skal lyde herfra til alle, der har været med til at få gennemført denne konference. Det er dejligt, at vi sammen har kunnet give deltagerne interessante foredrag og diskussioner samt hyggeligt samvær.
Dorrit Raiter
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ARRANGEMENT V/LECHAIM GRUPPEN

Ruth Belchuke 75 år

KENDER DU TYPEN? Hvis ikke, kender vi én der gør! Flemming Møldrup, kendt fra DR’s populære
program af samme navn! Kom til et sjovt og underholdende foredrag om, hvordan de ting vi omgiver os med, også siger noget om hvem vi er. Med udgangspunkt i nogle af de ting vi som publikum
har i hjemmet, vil Flemming fx fortælle os, hvem vi højest sandsynligt stemmer på, hvilken bil der
står i carporten og hvilken avis vi læser. Der vil undervejs blive serveret kaffe, te, frugt og kage.
HVORNÅR: Søndag d. 21. oktober 2018 kl. 14-16
HVOR: Festsalen, Det jødiske Hus
PRIS: 200 kr. pr. person. Tilmelding registres først ved betaling.
Som altid går hele overskuddet til WIZO, og vi håber I vil støtte op om arrangementet

Tilmelding og betaling til: wizo.dk@post.tele.dk. Tlf. 3393 1965 eller mobil: 2781 0100.
Danske bank 4180-9027386. MobilePay: 67755.

En elegant og stærk historisk roman.
Anmeldelserne har været særdeles fine af Anita Furus debutroman ” Mit halve liv”.
Bogen er en roman, Anita Furu har skrevet over sin egen farmors liv fra hun som 6-årig forældreløs
pige blev skilt fra sine søskende og kom fra Kiev til København for at blive adopteret af den velstående jødiske ugifte kvinde, Sophie Ballin. Anita siger om Ruth, at hun nok følte at have været heldig i forhold til andre jøder og familien i Kiev, men har alligevel været mærket af de voldsomme
oplevelser, hun har haft ved først at miste sine forældre og derefter blive sendt til et fremmed
land uden sine søskende.
CC og WIZO Danmark har inviteret forfatteren til denne spændende
roman med udgangspunkt i en periode med stor russisk udvandring,
hvoraf nogle tusinde kom til Danmark. Denne bogs fokus er på barnet,
der kom hertil uden forældre eller anden familie.
Kom og hør Anita Furu fortælle om bogen og om sin farmor mandag
den 29. oktober kl. 19.00 i Det Jødiske Hus.
Pris 50 kr. og tilmelding til WIZO Danmarks kontor: wzo.dk@post.tele.dk Betaling på MobilPay: 67755 eller 4180-9027386

Mangeårige aktive medlem af WIZO Danmark, Ruth Belchuke, fylder 75 år den 17. juli
i år. I den anledning skal hun hyldes og ønskes hjertelig tillykke med håb om at måtte
få mange dejlige oplevelser i årene fremover og ikke mindst et godt helbred.
Ruth sad i en årrække i bestyrelsen, hvor hun påtog sig store opgaver, såsom at stå i
spidsen for mannequinopvisninger, purimfester for børn og var toastmaster ved større WIZO-fester, ligesom hun dengang som nu er medarrangør af en større bod på den
årlige WIZO basar.
Hertil har Ruth nu i snart 20 år i samarbejde med Kaja Sårde stået i spidsen for årlige
bridgeturneringer. Dermed har Ruth ikke alene været garant for gode oplevelser for
os andre men også stået for en større del af WIZO Danmarks indtægter. Der er ingen
tvivl om, at det at yde en indsats for at forbedre tilværelsen for især børn og kvinder i
Israel samt yde hjælp til jødiske projekter herhjemme er, hvad der har drevet og stadig driver Ruth til at yde så stor en indsats, som tilfældet er. Og det er gjort på trods
af perioder med alvorlig sygdom. Kol HaKavod! På vegne af WIZO Danmarks bestyrelse - og ikke mindst på vegne af de mange i Israel og i vores jødiske kreds, der har nydt
godt af din hjælp, kipper vi med flaget og takker dig af hele hjertet.
Bis 120!
WIZO Danmarks bestyrelse v/Dorrit Raiter
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