
 

 

 

 

 Netop hjemkommet fra 10 skønne dage i Israel fyldt med masser af nyheder, kunne jeg ikke 

vente til næste måned med at dele alle de spændende WIZO relaterede oplevelser med jer, 

hvorfor vi allerede sender årets 2. nyhedsbrev ud.  

Det er en stor glæde at se og høre om, hvordan det nye projekt i vuggestuen ”Lotus” Maatefet 

Rakaah (xxxxx) er begyndt at virke til glæde for såvel børn som forældre og institutionens 

personale. Ligeledes var besøg på andre WIZO-projekter såsom kostskolen, Nahalal, i Israel 

dalen, musikhuset og borgercentret i Tiberias en stor oplevelse. Endelig var besøget ved Kotel 

højtideligt og sluttelig gav konferencen inspiration til nye tiltag. Alt sammen afsluttet med en 

festlig farvelfest sammen med 70 WIZO-kvinder fra hele verden i en af Jerusalems gode 

restauranter. Se mere inde i bladet. 

Desværre har vi mistet to af foreningens markante personligheder, læs mindeord i bladet. 

Har du lyst til en hyggelig søndag med at spille bridge og nyde en god frokost, er det stadig 

muligt at tilmelde sig. Har du – også – lyst til at yde indflydelse på WIZOs aktiviteter anbefaler 

jeg, at du møder op på årets generalforsamling. Der er ledige pladser i bestyrelsen, som kun står 

og venter på, at du besætter en af dem. Du vil komme ind i en engageret gruppe, der er god til 

at have det sjovt samtidig med, at der arbejdes. 

Endelig informerer vi om et nyt projekt, der hjælper fattige etiopiske børn i Bnei Barak, og som 

WIZO Danmark er så heldig at kunne støtte pga. en større arv. 

God fornøjelse med læsningen af bladet. 

Dorrit Raiter 
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FORMANDEN HAR ORDET 
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I anledning af WIZO Danmarks formand for basarudvalget Bent Bodnias, z”l, bortgang 

overbringer jeg på egne og WIZO Danmarks vegne vores dybtfølte kondolence til familien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anledning af WIZO Danmarks æresmedlem Mara Igelskis, z”l, bortgang overbringer jeg på egne    

og WIZO Danmarks vegne vores dybtfølte kondolence til familien 
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Vi vil aldrig glemme Bent for hans igennem mange år 

store støtte og hjælpsomhed i forbindelse med 

afholdelse af den årlige basar. Under Bents og Lillians 

ledelse, har vi sammen været i stand til at 

gennemføre det største årlige jødiske arrangement i 

København til glæde for nødstedte børn og kvinder i 

Israel men også for basarens gæster og vi andre 

aktive deltagere. 

Æret være Bent Bodnias minde! 

WIZO Danmarks bestyrelse og basarudvalg. 

Dorrit Raiter 

  

  

 

 

 Mara var en særlig kvinde, der højt op i alderen 

bevarede sin livsglæde, interesse for andre 

mennesker og ønske om at yde sit bidrag til WIZO 

Danmarks projekter i Israel for nødstedte børn og 

kvinder. Vi i WIZO Danmark er taknemlige for Maras 

loyalitet over for os og vores indsats for at forbedre 

livsvilkårene for førnævnte gruppe. Vi vil savne 

Maras altid glade hilsen: ”Hej elskling” sagt med et 

stort smil. Det har været en dejlig oplevelse at kende 

Mara, og vi vil tænke på Mara som en god rollemodel 

for en positiv livsindstilling.  

Æret være Maras minde.  

WIZO Danmark 

Dorrit Raiter 

formand 
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WIZO Center for etiopiske børn i Pardes Katz, Bnei Brak 

  

En større arv fra et medlem har gjort det 

muligt for WIZO Danmark at støtte dette 

projekt, som ellers var truet med lukning 

på grund af mangel på økonomiske 

midler. 

Centeret ligger i Pardes Katz i Bnei Brak 

nær Tel Aviv. Her bor mange fattige, 

etiopiske immigrantfamilier, som er 

brugere af dette WIZO-center.  I 2006 så 

Centerets frivillige medarbejdere, at 

behovet for en større indsats over for 

brugernes børn var nødvendigt.  Med 

donationer fra ” Friends of WIZO” blev 

det muligt at etablere denne indsats.  

Siden har det hovedsageligt været børn i 

alderen 6—18 år, som har fået hjælp til 

deres lektier, og der skete hurtigt en 

synlig forbedring af børnenes faglige 

niveau i skolefag som ivrit, engelsk, 

matematik og naturteknik.   

Centret skulle nu lukke, selvom der 

stadig er børn, der har brug for denne 

hjælp, da de donerede midler var 

opbrugt.   

Det er en stor glæde for os i WIZO 

Danmark at kunne bruge arven fra et 

medlem til at hjælpe disse børn.  Vi vil 

følge disse børn og fortælle om, hvordan 

det går dem.  
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MOR I TEL AVIV 2019. Meeting of Presidents 

Innovation and Renewal - WIZO - WE ARE THE FUTURE 

Dorrits uge fyldt med konference og besøg hos WIZOs børn i Israel. 

  

  

 

 

Besøget på Nahalal Youth Village 

(kostskole) i Emek Israel fandt 

sted få dage før Auschwitzdagen, 

hvorfor vi sammen mindedes 

denne dag med et skilt fra hvert 

deltagerland med teksten:   We 

remember   En stærk  lkendegi-

velse om en mørk  d i vores fæl-

les historie  

Besøg ved Kotel sammen med repræsentanter 

fra henholdsvis Holland, Grækenland og 

Frankrig. 

Nedenfor billeder fra ”Lotus” ses jeg med 

børnene, lederen, Dana, Pearl (ven af WIZO DK) 

og to specialuddannede pædagoger. Bøger fra 

projektet ”Sifriyat Pijama” ses på sidste billede.  
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På Nahalal Youth Village har man 

projektet ”Naaleh”, hvor unge 14-16-

årige fra resten af verdenen går i skole i 

3 år med henblik på at gå på Aliyah. Dvs. 

at deres forældre stadig er i hjemlandet, 

og for at hjælpe de unge mod hjemve 

prøver to klovne at opmuntre dem i 

løbet af deres skoledag. 

På Nahalal Youth Village indgår 

innovation i dyrkning af 

landbrugsprodukter, herunder biavl. 

Ligesom innovation inden for videnskab 

og teknologi i samarbejde med Technion 

universitetet i Haifa indgår i 

undervisningen. Endelig er der fokus på 

undervisning i musik, dans og andre 

kunstarter. 

På Tiberias WIZO-

musikkonservatorium oplevede vi skøn 

musik og sang spillet og sunget af 

skolens elever, herunder Landinsky 

brødrene. De to drenge spillede på 

deres violin så smukt at vi alle fik tårer 

i øjnene. 

WIZOs kvindecenter i 

Tiberias bød på 

lækker hjemmelavede 

retter efterfulgt af 

mavedans til stor 

glæde og begejstring 

for os gæster. Vi 

kastede os gladeligt 

ud i dansen, som kun 

borgmesteren fik lov 

til at afbryde for at 

hilse på os. En festlig 

afslutning på en lang 

turdag. 



MARTS 2019: Esther Lexner, Lis Gutkin, Bodil Uzan, Ildi Bekesi, Charlotte Mayer, Annelise Tschernia, Charlotte Lottem Hybel, Anita 

Melchior, Vivian Metz, Anna Maria Møller og Hennie Levin  

 

 

 

 

DAGSORDEN 

  

1  FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN 

  

2  VALG AF DIRIGENT 

  

3  BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/ Dorrit Raiter 

  

4. BERETNING FRA 

Basarudvalg v/ repræsentant fra udvalget 

Kvinderådet v/ repræsentant 

WIZO Walk v/ repræsentant fra arrangementsudvalget. 

Arrangement v/ repræsentant fra Lechaim - gruppen 

WIZO-bridge v/ repræsentant fra gruppen. 

   

5.         FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE 

             v/ kasserer Lone Nachmann 

  

6.         KONTINGENT. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og       

150 kr. 

  

7.  FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER 

   

8.        VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 

 På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter og Lone Nachmann. 

 Ora Oshri ønsker ikke længere at sidde i bestyrelsen. Der er derfor plads til et nyt medlem. 

 Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du henvende dig til bestyrelsesformand Dorrit Raiter senest 

tirsdag den 2. april 2019.  

  

9.  VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

  

10.      VALG AF REVISOR 

 Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen. 

  

11.     EVENTUELT 

  

Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2018, har stemmeret. 
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WIZO Danmark indkalder til generalforsamling torsdag den 10. april 2019 kl. 19.00, 

i det Jødiske Hus, Krystalgade 12, København K. 

Det er muligt at spise sammen kl. 18.00 forud for generalforsamlingen.  

  

 



  

 

   

MARTS 2019: Esther Lexner, Lis Gutkin, Bodil Uzan, Ildi Bekesi, Charlotte Mayer, Annelise 

Tschernia, Charlotte Lottem Hybel, Anita Melchior, Vivian Metz, Anna Maria Møller og Hennie 

Levin  

APRIL 2019: Lisa Wiese Benjovitz, Ingelise Wulff Jensen, Yvonne Katz Juul, Inger Elbirk, Mathilda 

Bach-Frommer, Susanne Gelvan, Gunni Haunstrup, Dorrit C  Norden, Bente Schefte og Desirée 

Pautsch Mejlsø-Schmidt  

MAJ 2019: Dina Berkowitz, Britta Aktor, Ruth Bograd og Emilia Maria Vielfreund  

  

  

  

  

  

  

  

I JANUAR ER INDBETALT I ALT 2400 KR. AF: Maja Elkan, Annette Freifeldt, Magda Goldschmidt, 

Vivi Goldstein, Inge Gorodkin, Lizzi Katznelson, Anja Nathan og Susanne Thurnhuber  

  

 

  

 

I JANUAR ER INDBETALT I ALT 300 KR. AF: Elena Nivaro, Lillian og Frede Jensen  
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

FØDSELSDAGSFONDEN 

GAVER 
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24. marts: Bridgeturnering 

10. april: Generalforsamling 

2. - 12. juni: Jødisk Kulturfestival 

KKL, Keren Hayesod (DDI), Selskabet for dansk, jødisk historie og WIZO Danmark har engageret 

ambassadør Benny Dagan til at være foredragsholder på kulturfestivalen  Han skal fortælle om 

Israel efter valget til Knesset, som afholdes i marts  Foredraget skal foregå onsdag den 5  juni 

mellem kl  17 og 19  

WIZO har salgs- og informationsbod både søndag den 2  og onsdag den 5  juni   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK: Kontingent 2019. 

Pensionister og studerende: 150 kr. 

Andre medlemmer: 250 kr. 

HUSK: at ethvert medlem som er ajour med kontingent 2018, har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

KALENDER 

KONTINGENT 2019 
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Ved du, at på www. wizo.dk kan du læse meget mere om hvad der sker i WIZO Danmark. 

Her kan du blandt andet læse om WIZO Danmarks persondatapolitik (GDPR), hente oplysninger om 

kommende begivenheder og arrangementer, se mere om WIZO Danmarks igangværende projekter, 

læse nyhedsbreve og du kan læse om forskellige måder at støtte WIZO Danmarks arbejde på. 

Du kan ved at oprette dit eget login få adgang til mere specifikke oplysninger og f.eks. referat af 

WIZO Danmarks årlige generalforsamling. 

Gør gerne dine venner og bekendte opmærksomme på denne side. 

På facebook søger du på WIZO Danmark. Her finder du omtale af begivenheder og arrangementer fra 

WIZO i hele verden. Kommenter meget gerne på disse opslag og del dem med dine venner.  

Vi håber med dette lille indlæg og jeres indsats at kunne brede budskabet om WIZOs arbejde ud til 

flere mennesker. 

  

 


