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 FORMANDEN HAR ORDET 

  

 

WIZO Danmarks bestyrelse og sekretær ønsker jer alle Shana Tova Umetukah. Vi 

ønsker jer et nyt år fyldt med lykkelige og spændende begivenheder!  

Udover ovennævnte ønske, vil jeg også ønske alle jer læsere af dette års 4. 

Nyhedsbrev god læselyst. I bladet kan I finde omtale af årets WIZO Walk, ligesom 

I kan få indblik i 2 af WIZO´s uddannelsessteder i Israel. Helt aktuelt omtales en 

ung studerende fra et tredje uddannelsessted, idet han blev udvalgt som Israels 

repræsentant på det netop afholdte klimamøde for unge fra hele verden i FN, 

New York.  

Man vil også kunne læse om, at vi i bestyrelsen prøver at få planlagt nogle 

arrangementer – gerne med idéer og hjælp fra jer. Hold jer endelig ikke tilbage 

med at deltage i at få stablet nogle spændende arrangementer på benene. Jo 

flere vi er, jo bedre arrangementer får vi.  

Dorrit Raiter   
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NYHEDER 

Online avisen Maariv kører i denne tid en artikelserie om unikke uddannelser og 

uddanelsessteder, hvor flere unge, som ikke føler at de kan tilpasse sig det 

konventionelle uddannelsessystem, søger til.  Den 21. september 2019 lavede 

avisen en profil af de 2 nedenstående WIZO ungdomsskoler. Du kan læse hele 

artiklen på WIZO Danmarks Facebook side og hjemmesiden. 

  

 

WIZO Gan Vanof Youth Village 

  

 

WIZO Nachlat Yehuda Youth Village 

  

 

WIZO Gan Vanof Youth Village ligger i 

Petah Tikvah, som daterer sig helt tilbage 

til 1922 og som værende den eneste 

gartneri-og landbrugsskole i Israel. Her kan 

WIZO bryste sig af at undervise i gartneri og 

landbrug med speciale i økologi. På Gan 

Vanof undervises de studerende i mange 

aspekter af landbruget og har endog 

mulighed for at arbejde på en 

landbrugsfarm med højteknologiske 

laboratorier. Skolen tilbyder også fag i 

urtemedicin, krydderier, 

parfumeproduktion, et populært 

hundetræningsprogram og et unikt 

program for veterinærundersøgelser. 

  

 

På WIZO Nachlat Yehuda Youth Village i Rishon 

LeZion er der et unikt program, som træner 

gymnasieelever i at blive den næste generation 

af brandmænd og redningsarbejdere. Det er en 

del af et treårigt miljøstudie, som gør det 

muligt for de studerende at modtage et 

eksamensbevis. Fire & Rescue Cadets 

programmet inkluderer teori—studier af 

brændbarhed, behandling af 

brandslukningsudstyr, behandling af 

tilskadekomne lige så vel som praktisk træning 

med det lokale brandvæsen. På Lag Ba’Omer 

følges de studerende med det lokale 

brandvæsen på bål patrulje for at beskytte den 

lokale ungdom. Udover træningen opnår de 

studerende også en stor selvtillid og en følelse 

af stolthed. 
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WIZOs ungdom forandrer verden. 

  

 
 Sacha Ghnassia - en gymnasielev fra Frankrig, som 

deltager i Naaleh programmet på CHW Hadassim 

Youth Village nær byen Netanya, var inviteret 

som repræsentant for Israel til at deltage i det 

allerførste FN klimatopmøde for unge i 

weekenden den 21-22. september i New York. 

Der deltog i alt 600 unge fra hele verden. 

  

 FN klimatopmødet for de unge er en platform for unge ledere, som gør en indsats 

for klimaet. Her er det muligt for dem at fremvise deres beslutninger og skabe 

meningsfulde kontakter med beslutningstagere om de afgørende spørgsmål i 

vores tid. Ungdommens møde var en del af den weekends begivenheder som 

ledte op til FN’s generalsekretærers klimatopmøde mandag den 23.september. På 

dansk TV så vi forleden uddrag af den svenske pige Greta Thunbergs 

følelsesladede tale til FN forsamlingen. 

  

 
 Sacha er også ambassadør for 

den verdensomspændende 

organisation ”Little Citizens For 

Climate”.  

Sacha Ghnassia opfører sig helt 

igennem som en person der 

følger WIZO ånden af Tikkun 

Olam. (At forbedre verden). 

Sacha gør os stolte og varme om 

hjertet. 
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WIZO WALK 2019 

 I år foregik WIZO Walk i Dragør. 

Turen startede ved den mindesten som 
blev opsat i forbindelse med 60 året for 
jødernes flugt til Sverige fra Dragør Havn 

Her fortalte Jan Norden indlevende om 
sine oplevelser som 7 årig, da han 
flygtede sammen med sin storebror om 
bord på kutteren Elisabeth K571 til 
Sverige. 

  

  

  

 

Både Jan og Dorrit Norden bor ved Dragør og har 
gennem årene deltaget i Dragørs Turistforenings 
og Museum Amagers fortælling om Dragørs 
historie, blandt andet ved at inkludere Jans flugt i 
1943. Gennem årene er det derfor blevet til rigtigt 
mange foredrag, Jan har holdt. 

Her får WIZO Danmark v/Dorrit Raiter overrakt et 
hæfte ”Flugten. Da Dragør var porten til friheden” 
udgivet i 2018 af Museum Amager og Historisk 
Arkiv Dragør. 

  

 

 

 Dorrit Norden fortalte også om dengang 
hun som 4- årig sammen med sin familie 
flygtede til Sverige. Bl.a. at hun græd 
meget, indtil en af de øvrige flygtninge, 
bad moderen om at få hende til at holde 
op med at græde ved at slå hende 
bevidstløs. Det ville Dorrits mor naturligvis 
ikke, men hun bad roligt sin datter om at 
tie stille. Dorrit forstod, at det var alvorligt, 
og hun holdt op med at græde og forholdt 
sig stille under overfarten.  
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 Der var 27 deltagere med til WIZO 

Walk. Her er alle opstillet foran et 

af de karakteristiske gule huse i 

den gamle bydel i Dragør. Vi gik en 

runde ad de brostensbelagte 

stræder og så på de fine huse og 

fik også et smugkig ind i nogle af 

de fine gårdhaver. 

  

 
  

 

En stor del af Dragørs beboere 
skjulte de jødiske flygtninge 
indtil det blev deres tur til at 
komme med Elisabeth K571 til 
Sverige. 

Båden bliver hvert år hevet på 
land, repareret og malet, så den 
er klar til turistsæsonen, starter 
igen. 

  

 
   

 

Dragør Fort som blev anlagt på en lille kunstig ø i årene 1910-15, men som nu er 

privat og bruges som hotel og resturantant.  Selvfølgelig skulle fortet bestiges, så 

vi kunne nyde den flotte udsigt over Øresund. 
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HJEMMESIDE: WWW.WIZO.DK 

På www.wizo.dk kan du læse 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 og kampagner, se nyhedsbreve, og du kan 
læse om forskellige måder at støtte WIZO Danmarks arbejde på. 

  

 
GØR MEGET GERNE DINE 
VENNER OG BEKENDTE 
OPMÆRKSOMME PÅ 
DENNE SIDE. 

  

 

 

FACEBOOK: WIZO.DK 

På facebook søger du på WIZO Danmark. Her finder du omtale af 

begivenheder og arrangementer fra WIZO i hele verden. Her vil det 

også blive annonceret, når der er arrangementer i WIZO Danmark 

med henvisning til at hente flere oplysninger ved opringning eller e-

mail til WIZO kontoret. 

  

 KOMMENTER MEGET 
GERNE PÅ DISSE OPSLAG 
OG DEL DEM MED DINE 
VENNER OG BEKENDTE. 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

  

 

SEPTEMBER 2019: Lis Ekner, Ruth Weisdorf og Anat Taboul Henriksen 

OKTOBER 2019: Kirsten Schrøder 

NOVEMBER 2019: Sarah Toron Julsrud, Liissy Inge Bundgård Jensen, Charlotte 

Solovej, Ellis Rosenberg, Rebekka Toron og Else Dimsits. 

DECEMBER 2019: Elena Rubinstein, Mirjam Gelfer-Jørgensen og Sonja Bandmann. 

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

JUNI INDBETALT I ALT 624 KR.: Dina Berkowitz, Lizzi Norden og Jette Strumberger 

JULI INDBETALT I ALT 2807 KR.: Linda Berkowitz, Öcal Demir, Leia Furmanski, 

Yvonne Karlin, Sally Kvetny, Noomi Rubinstein, Inger Samrèn og Mirjam Vainer. 

AUGUST INDBETALT I ALT 150 KR.: Ruth Nathan. 

  

  

 

GAVER 

JUNI INDBETALT I ALT 410 KR.: Bente Melchior og Dorrit Raiter. 

JULI INDBETALT I ALT 2400 KR.: Lisbeth Diamant, Jean og Elsebeth Dupont, Yvonne 

Fingeret, Arne Kviat, Dorrit Norden og Eva Schwarz. 

AUGUST INDBETALT I ALT 150 KR.: Ruth Nathan. 
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KALENDER 

I skrivende stund har vi ikke fastsat nogen arrangementer i den kommende fremtid. Vi 
har dog nogle i vores pipeline.  

Vi er ved at afprøve muligheden for at få arrangeret en mini-mini basar snarest således, 
at alle de skuffede mennesker, vi har mødt i den senere tid, alligevel kan få en hyggelig 
søndag eftermiddag i WIZOs regi, hvor man kan mødes med nære og fjerne venner og 
bekendte. Samtidig vil vi give børnene mulighed for at opleve en spændende 
eftermiddag sammen med kammerater og familie. Lykkes det, sender vi besked ud 
direkte til medlemmer og faddere, foruden at vi vil annoncere på vores hjemmeside og 
på facebook samt ved opslag rundt omkring.  

Herudover er vi ved at planlægge en session om ”awareness”.  

I januar deltager 4 bestyrelsesmedlemmer i den ugelange Enlarged General Meeting i 
Tel-Aviv, hvor også fejringen af World WIZO´s 100 års jubilæum skydes i gang.  

  

 
 

 Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat, skal du 
huske at oplyse dit CPR-nummer til WIZO kontoret! 

WIZO er godkendt efter paragraf 8A i indsamlingsloven, 
hvilket betyder at donorer kan trække deres bidrag på 
op til 16.300 kr. i 2019 fra i skat. 

  

  
VI ER RIGTIGT GLADE FOR ALLE DE KONTINGENT BETALINGER SOM ER KOMMET IND 

TIL WIZO DANMARK, MEN DET VILLE VÆRE ENDNU BEDRE, HVIS DE SIDSTE OGSÅ 

BETALER I 2019. HVIS DU ER I TVIVL OM DU HAR BETALT DIN KONTINGENT I ÅR, KAN 

DU RINGE TIL KONTORET PÅ TLF. 3393 1965. 

  

 

Pensionister og studerende: 150 kr. 

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen: 
”Kontingent 2019” 

  

 

HUSK 

KONTINGENT 

2019 
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