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FORMANDEN HAR ORDET 

  

 

 Her på tærsklen til det nye jødiske år, 5781, tager vi afsked med et gammelt 
år, som i den grad blev anderledes, end nogen af os havde forventet. Bl.a. kan 
jeg kun konstatere, at aktiviteterne i WIZO Danmark er meget nemt overset. 
Kun et enkelt ét med fysisk samvær blev det til, nemlig WIZO walk´en, som til 
gengæld blev en stor succes, og som er vist i billeder og omtalt her i bladet. 
Generalforsamling fik vi afviklet på Zoom, ligesom der har været andre Zoom 
møder i regi af World WIZO og ECWF. Bliver vi ikke snart fri for Corona 
pandemien, vil vi trodse den ved at udbyde nogle flere Zoom 
møder/arrangementer i løbet af efteråret. Den fælles 100 års fejring med KHD 
vil dog nok ikke egne sig til en Zoom begivenhed, så her holder vi hovedet højt 
og håber stærkt på en eller anden fejring i 2021. I kan i øvrigt læse om WIZO´s 
100 års historie i det seneste nummer af Jødisk Orientering (nr.5).  

Fra mig og resten af bestyrelsen af WIZO Danmark skal her lyde et varmt ønske 
til alle jer læsere om, at I må få et glædeligt nyt år med sundhed og mange 
skønne oplevelser med jeres nærmeste såvel som med alle, I omgås. Mit store 
ønske for det nye år, at vi vil se endnu flere fredsaftaler indgået med Israel, 
udover dem vi netop har set, og at jøder i Danmark fortsat kan få lov til at leve 
et jødisk liv med de ritualer, vi har levet med i mange, mange år – og uden at 
blive stigmatiserede.  

Shana Tova ve Gmar Hatima Tova 

Dorrit Raiter 
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WIZOs ligeløn for kvinder og mænd. 

 WIZOs arbejde med at fremme lige rettigheder 

for Israelske kvinder på arbejdspladsen bar 

den 24. august 2020 frugt, da et lovforslag om 

ligeløn for kvinder og mænd blev vedtaget i 

Knesset. 

Den nye lov forpligter arbejdsgivere til 
årligt at fremlægge en rapport, som i 
detaljer beskriver forskellen i løn mellem 
kvinder og mænd på arbejdspladsen. 
Denne synlighed af forskellene, skulle 
gerne hjælpe til at kvinder opnår større 
retfærdighed og lighed i deres lønninger. 

  

 

  

 
 
 
 
 
Den nye lov forpligter arbejdsgivere til 
årligt at fremlægge en rapport, som i 
detaljer beskriver forskellen i løn mellem 
kvinder og mænd på arbejdspladsen. 
Denne synlighed af forskellene, skulle 
gerne hjælpe til at kvinder opnår større 
retfærdighed og lighed i deres lønninger. 
  

  

 

Forskellen mellem kvinder og mænds løn i Israel er i øjeblikket på 32%, selvom loven 
siger, at der skal være ligeløn, så WIZO fortsætter presset på politikerne for at få 
udligne forskellene på arbejdsmarkedet og at fremme lighed mellem kønnene på alle 
andre områder af livet. 

  

 

Invitation til Det Hvide Hus 

 

Præsidenten 

anmoder med glæde om din 
tilstedeværelse ved Abraham Accords 

underskrivelsesceremoni som afholdes i 
Det Hvide Hus på tirsdag den 
15.september 2020 kl. 12.00. 

  

 

World WIZO’s President Esther Mor har modtaget denne personlige invitation til 
Det Hvide Hus i Washington, USA for at overvære underskrivelsen af Abraham 
Accords, som markerer det nye venskabelige forhold mellem Israel og De 
Forenede Arabiske Emirater samt Bahrain. 

Esther Mor siger: ”Jeg blev meget glad for at modtage denne invitation, der 
modtages som en stor anerkendelse af WIZO ikke bare i Israel, men i hele verden. 
Jeg er beæret og jeg deler æren med alle i WIZO. Jeg beder for en fremtid med 
fred og samarbejde” 
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ECWF - European Council of WIZO Federations. 

  

 

ECWF består af WIZO organisationer i Europa. I spidsen for de europæiske WIZO 
organisationer er der en Steering Committeè som i øjeblikket udgøres af følgende 6 
medlemmer. Hanni Seifert (England), Manuèle Amar (Frankrig), Cornelia Eckhoff 
(Tyskland), Ester Silvana Israel (Italien), Genia Grander (Sverige) og Dorrit Raiter 
(Danmark). I 2021 udtræder 5 af de 6 medlemmer af Steering Committee - deriblandt 
Dorrit Raiter, da de har været medlemmer i 8 år, som er det maksimale antal iht. 
reglerne. 

 

  

 

I juni 2018 afholdt WIZO 
Danmark den årlige ECWF 
konference i København med 50 
WIZO kvinder fra hele Europa. 

På billedet ses en del af 
deltagerne til Shabbat middag 
hjemme hos Stella og Flemming 
Grün. 

  

 

ECWF arbejder på at fremme lige rettigheder og muligheder for alle kvinder bosat i lande, 
som er medlem af Europarådet (COE) eller det Europæiske fællesskab (EU). 

ECWF bekæmper diskrimination, racisme, fremmedhad og antisemitisme, som det er 
defineret og accepteret af OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe). 

ECWF er medlem af EWL (European Womens Lobby) og har rådgivende status i Europarådet 
i Strasbourg - COE- med ret til at stille forslag og udtale sig i sociale sager, herunder retten til 
drengeomskæring. 

Manuele Amar (Frankrig) er ECWF’s permanente repræsentant i dette forum. 

I nedenstående videolink vises en film om alt det arbejde, som ECWF er involveret i. 

https://youtu.be/luRK94pBWFo 
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WIZO Walk 2020 - Kalvebod Fælled. 

 

  

 

 

Søndag formiddag den 6. september 
2020 mødtes 25 personer ved 
Naturcenter Amager for at gå en tur 
på Fælleden med skovfoged Sven 
Norup. Vejret var fint på trods af 
truende skyer, som det fremgår af 
billederne. De holdt tætte, indtil 
turen var forbi. Sven Norup fortalte 
om, de politiske forhandlinger, der 
førte til, at fælleden måtte bebygges 
til en vis grænse, og resten skulle 
udlægges som naturområde.  

  

 
På billedet nedenfor ses den skarpe grænse 
mellem bebyggelse og naturområde. Nogle 
af markerne var meget bulede at gå på som 
et resultat af at have været militærets 
nedfaldssteder for øvelsesskydning. På 
Fælleden kan man se vegetation og nogle 
fuglearter, som   ikke findes andre steder i 
landet. De ansatte på stedet passer på 
stedet med respekt for den vilde natur.  
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Naturcenteret har et tæt 

samarbejde med lufthavnen for 

at undgå, at store fugletræk 

kommer til at true 

flysikkerheden. Undervejs så vi 

buske med masser af havtorn. 

Pinseskoven har nu birketræer, 

men den vil if. Sven Norup være 

fuld af egetræer om 300 år. En 

dejlig tur i det fri med en 

vidende og engageret guide. Tak 

til deltagere og donorer. 
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MIRJAM VAINER 85 ÅR 

 Mirjam Vainer havde i anledning af sin 85 års fødselsdag i stedet for gaver 
ønsket at gavegivere ville donere et beløb til WIZO Danmark. 
Der blev indsamlet i alt 5100 kr. af følgende: 
Martha og Bjørn Kern, Jette Borenhoff, Kirsten Davidsen, Pia Schalimtzek, 
Ellis og Bent Rosenberg, Silja og Freddy Vainer, Ragnhild Lilienfeldt, Bente, 
Tove og Erik Christensen, Konni Gelman, Bente og Kaj Schefte, Kaja og Allan 
Sårde, Mette Vainer Wegloop, Hanne Meyer, Beret og Gert Vainer. 
WIZO Danmark takker for det indsamlede beløb, som vil gå til socialt udsatte 
og nødstedte børn, unge og kvinder i Israel. 
  

 

 

 

ØVRIGE GAVER 

JUNI 2020 I ALT 1750 KR: Elsebeth og Jean Dupont, Suzanne Marcus og Elena Nivaro. 

AUGUST 2020 I ALT 300 KR: Elsebeth og Jean Dupont. 

  

  

 

AVIV seminar 2020 

 Hvert år afholder den yngre generation af WIZO 
kvinder (45 år og derunder) fra 50 medlemslande 
seminar i Israel. 
På grund af Corona og de mange restriktioner som 
følge deraf, er det ikke muligt i år at samle så 
mange mennesker til et seminar i Israel. I stedet 
vil seminaret foregå virtuelt over 3 dage, den 9-10-
11 november. Hver session vil vare fra 60-90 
minutter og de 5 hovedtemaer vil være: WIZO, 
Israel, Jødedom, kvinder og sjove virtuelle 
aktiviteter. 

  

  

 

Er du 45 år eller derunder og medlem af WIZO Danmark eller har ønsker om at 
blive det, kunne dette seminar måske være noget for dig? 
Der vil komme flere detaljer senere, men skulle du ønske at vide mere om AVIV 
seminaret eller WIZO generelt kan du kontakte WIZO’s kontor på tlf.  2781 0100 
eller skrive en mail til wizo.dk@post.tele.dk 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

SEPTEMBER 2020: Siv Isaak, Anja Karlin, Merete Katznelson og Lillian Bodnia. 

OKTOBER 2020; Irena Tanska, Yvonne Scheftelowitz, Irene Schapiro og Karin 
Chaim. 

DECEMBER 2020: Lillian Donde og Naomi Henius. 

  

 

  

 

Juni 2020 i alt 1550 kr.: Dvora Berenstein, Ruth Bograd, Jaffa Krasnik, Lone 
Lexner, Lizzi Norden, Anita Silber Pedersen og Noomi Rubinstein. 

Juli 2020 i alt 2100 kr.: Linda Berkowitz, Ruth Direktor, Yvonne Karlin, Martha 
Kern, Anne Osbak, Luba Ribera og Inger Samrèn. 

August 2020 i alt 2397 kr.:  Birte Cohn, Laila Falk, Kaja Garbarsch, Irene 
Solvejg Madsen, Sally Kvetny, Ruth Nathan, Dorrit Norden, Birte Bune Smith 
og Anita Sårde 

  

 

 

  

  

 

Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat, skal du huske 

at oplyse dit CPR-nummer til WIZO kontoret. Hvis WIZO 

Danmark har dit CPR-nummer, bliver dine bidrag automatisk 

opgivet til SKAT. 

WIZO er godkendt efter paragraf 8A i indsamlingsloven, 

hvilket betyder at bidragsydere kan trække deres bidrag på 

op til 16.600 kr. i 2020 fra i skat. 
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KALENDER 

På grund af Coronapandemien vil vi annoncere eventuelle 
arrangementer pr. mail. Det kan være et arrangement på 
ZOOM - eller et fysisk arrangement, hvis situationen ændrer 
sig. 

Har vi ikke din mail adresse, kan du oplyse den til os enten 
på mail til wizo.dk@post.tele.dk eller på telefon: 2781 0100. 

  

 

  

 

 

WIZO Danmark 

Krystalgade 12, 2. 1172 KBH. K 

Kontorets åbningstid: man. - tors. 

10.00 –14.00 

Mobil. 2781 0100 

  

 

Hjemmeside: www.wizo.dk 

Facebook: WIZO Danmark 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

HUSK: At mærke din indbetaling. 

  

 

KONTINGENT 2020 
  

 

Pensionister og studerende: 150 kr. 

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2020” 

  

 


