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Kære læsere, 

 

Sommeren står for døren, men lige inden, vi går på sommerferie, byder Jø-
disk Festival på en række gode oplevelser. WIZO er igen i år med og invite-
rer til foredrag med Allan Sørensen sammen med samarbejdspartnerne: 
KHD og Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Ligeledes vil info- og salgsboden 
være at finde i gården. Læs nærmere inde i bladet. Efter en forhåbentlig god 
og solrig sommer inviterer vi igen på oplevelser i august måned. Først til et 
enestående arrangement, nemlig ”Women and their Olive Tree” på Køben-
havns Rådhus, og senere på måneden den årlige travetur ude i den frie na-
tur. Flere arrangementer planlægges til at finde sted i løbet af efteråret, og 
et af dem, nemlig basaren, har allerede en dato, som også fremgår af dette 
blad. Endvidere omtales et vel overstået arrangement, nemlig den årlige 
bridgeturnering foruden en veloverstået generalforsamling. WIZOs ledelse 
ønsker at give medlemmer, faddere og venner gode oplevelser samtidig 
med, at gode projekter til at forbedre tilværelsen for socialt udsatte i Israel 
kan gennemføres. Vi håber derfor, at I har glæde af at deltage, og vi er dybt 
taknemlige for bidrag og støtte til afvikling af disse arrangementer. Det be-
tyder nemlig, at de nødvendige projekter i Israel kan gennemføres, og vi kan 
en gang imellem være i stand til at støtte dansk jødiske projekter. Vi håber 
at se jer til vores arrangementer. 

God sommer! 

Dorrit Raiter 

 

4.juni : Under jødisk Kulturfestival afholder WIZO Danmark, Keren Hayesod Dan-
mark og Selskabet for dansk jødisk historie foredrag med Allan Sørensen kl. 
13.00-14.30 i Det Jødiske Hus. 

16.-20.august: Kunst for fred og sameksistens udstillingen: ”Women and their 
Olive Tree ” i Rådhushallen på Københavns Rådhus. 

27.august: WIZO Walk 

19. november: Basar 

Pensionister og studerende: 150 kr. 

Andre medlemmer: 250 kr. 

Betal via netbank til WIZOs konto i Danske Bank:  

Reg.nr.: 4180. Kontonr.: 902 7386 

Eller betal via Mobile Pay: 2781 0100 

Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2017” 

HUSK AT DU KAN TRÆKKE DIT BIDRAG TIL WIZO FRA I SKAT 

 

Hvis du ønsker at trække dit bidrag til 

WIZO fra i skat, skal du huske at op-

lyse dit CPR-nummer til WIZO-

kontoret! 

WIZO er nemlig godkendt efter para-

graf 8A i indsamlingsloven, hvilket vil 

sige at donorer kan fratrække deres 

bidrag på op til 15.000 kr. fra i skat.  
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WIZO bridge 2017 

Årets WIZO bridge turnering fandt sted søndag den 12. marts. 72 deltagere spillede det bedste 
bridge, de kunne efter at have forsynet sig med buffetens lækre frokostanretninger. Desforuden 
sørgede de for, at Mara Igelski  fik solgt alle lodderne til det amerikanske lotteri. Under eftermid-
dagens pause blev Natalio Belchukes lækre lagkager nydt til kaffen.  

Overskuddet på i alt 27.430 kr. kunne ved dagens afslutning doneres til WIZOs projekter for socialt 
udsatte børn og kvinder i Israel. En dybtfølt tak til Tofa og Ivan Nadelmann for deres bidrag og 
husly til dagens arrangement, til Ruth og Natalio Belchuke samt Kaja og Allan Sårde for indkøb 
mm., til Mara for endnu engang at påtage sig opgaven med at sælge lodder til det amerikanske 
lotteri og endelig til alle hjælperne i køkkenet samt WIZOs sekretær, Anne-Marie Katznelson for 
koordinering af det hele. En særlig tak til deltagerne, der havde lyst til at nyde en søndag eftermid-
dag i hinandens selskab og samtidigt støtte WIZOs arbejde. 

Dorrit Raiter 

 

 

GENERALFORSAMLING 
WIZO Bridge har ydet bidrag til WIZO Danmark i: 

MARTS: 800 kr. v/Mirjam Vainer 

APRIL: 800 kr. v/Jette Borenhoff 

MAJ: 800 kr. v/Kaja Sårde 

 

BASARHILSNER 

Dette års WIZO Basar finder sted på Carolineskolen 

søndag den 19 november. 

Det er allerede nu muligt at sende basarhilsner til årets 

basar. 

Hilsnerne vil blive bragt i basarbladet som udkommer 

1.september 2017. 

En basarhilsen koster 80 kr. 

Beløbet indsættes på konto 4180-9027386 eller på Mobile Pay 2781 0100, 

mærket med navn og ”basarhilsen” 

 

 

BRIDGETURNERING 

Fra Generalforsamlingen den 30. marts 2017 

30 medlemmer deltog i mødet og fik dermed lejlighed til at få en uddybning af, organisationens 
virksomhed og ikke mindst økonomi. Mødet blev styret af Katrine Abrahamovitz.  

Hovedpunkterne i beretningen og årsregnskabet var, at selvom det årlige driftsresultat kunne 
være bedre, har det nu i flere år været muligt for WIZO Danmark at sende øremærkede beløb til 
diverse projekter udover at sende den årlige kvote på 100.000 US$ på grund af restbeløb fra 
testamentariske gaver. Den årlige kvote dækker almindelig vedligeholdelse på en eller flere af 
WIZOs 800 institutioner og projekter, herunder dagcenteret ”Lotus” i Karmiel. Efter henvendelse 
fra Karmiel Kommune arbejdes der p.t. for at udvide ”Lotus” til at kunne rumme yderlige 10 
børn, der er socialt udsatte. Særskilte beretninger blev givet fra basar-og arrangementsudvalge-
ne samt fra kvinderådet, læsekredsen, jødisk kunstkreds og WIZO-bridgegruppen. WIZO Dan-
mark har ved udgangen af 2016 555 medlemmer og faddere og 11 WIZO-grupper. Kate Krivaa 
forlod bestyrelsen, der nu består af: Dorrit Raiter (formand), Lone Nachmann (næstformand og 
kasserer), bestyrelsesmedlemmerne: Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov, Ora 
Oshri og Gabriela Rehfeld. Såvel beretning, årsregnskab og referat kan fås ved henvendelse til 
kontoret, ligesom vi snarest vil lægge dokumenterne på hjemmesiden. 

Dorrit Raiter 
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WOMEN AND THEIR OLIVE TREE 

 

 

KOM TIL JØDISK KULTURFESTIVAL SØNDAG DEN 4.JUNI  
Ved Jødisk Kulturfestival, som foregår fra den 2.-7. juni har WIZO Danmark i samarbej-

de med Keren Hayesod Danmark og Selskabet for Dansk Jødisk Historie, inviteret Allan 

Sørensen til at holde foredrag søndag den 4. juni kl. 13.00-14.30 i Det Jødiske Hus. 

 

Israel, en demokratisk nation udfordret af en verden på dens religion og 

geografiske placering. 

Spændende foredrag med mellemøstkorrespondent Allan Sørensen, hvor publikum vil 

få et sjældent indblik i, hvorledes den israelske befolkning forholder sig til og håndterer 

sociale udfordringer og ulighed, terroranslag og verdenssamfundets til tider kritiske 

fordømmelse af interne anliggender. Foredraget vil blive efterfulgt af spørgsmål fra 

publikum og debat. 

Allan Sørensen, er en dansk journalist med fast base i Jeru-

salem igennem mange år og arbejder som mellemøstkor-

respondent for Berlingske Tidende. Allan Sørensen har 

også arbejdet på en række dokumentarprojekter og er 

blandt andet forfatter til bogen: ”Pundik og Krasnik – og 

resten af verden”, ligesom han har redigeret bogen ”At 

forstå er at leve” der er skrevet af den tidligere KZ-fange 

Robert Fischermann. 

Husk også at WIZOs informations og 

salgsbod har åbent hele søndag den 

4.juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som oplyst i forrige nyhedsbrev er vi i gang med at planlægge udstillingen: 
”Women and their Olive Tree”. Udstillingen er nu planlagt til at åbne onsdag 
den 16. august i år og vil kunne ses til og med søndag den 20. august. Deref-
ter skal udstillingen tilbage til Wien, hvor den skal udstilles endnu engang, 
idet den er af det østrigske kulturministerium nomineret til en kulturpris. I 
den ovennævnte periode kan udstillingen ses i Rådhusets åbningstid, og jeg 
håber, at I vil og kan opleve denne enestående udstilling med budskabet om 
at leve i fred og i sameksistens med hinanden uanset vores religiøse og kul-
turelle tilhørsforhold. Der vil være mulighed for selv at tegne sit eget billede 
på fred, venskab og kærlighed. I opfordres derfor til at tage børnene med og 
give dem udfordringen med at tegne deres opfattelse heraf. I skrivende stund 
har vi fået trykt en pjece med yderligere informationer, som bl.a. kan fås på 
den jødiske kulturfestival. Desværre er det endnu ikke lykkedes os helt at få 
dækket de med udstillingen forbundne udgifter via donationer, men vi håber, 
at det lykkes inden den 16. august.  

Dorrit Raiter 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

 FØDSELSDAGSFONDEN 
I MARTS ER DER INDBETALT I ALT 2000 KR. AF:  Ragna Brandt, Mitzie Cohen Lis Gutkin, 
Hennie Levin, Esther Lexner, Lone Lexner, Merete Lexner, Annette Norden, Hanna Skop og 
Bodil Voetmann Uzan 

I APRIL ER DER INDBETALT I ALT 2538 KR. AF: Mona Rosenbaum, Kirsten Arnby, Judy Bog-
rad, Betty  Chatterjee, Dorrit Dessauer, Inger Elbirk, Sigal Gazith, Bente Gelman, Vivian Kvi-
at, Anita Melchior, Mona Rosenbaum, Danielle Nissenbaum, Birthe Plon, Lillianna Viel-
freund. 

  

 

GAVER 

 

WIZO NYHEDSBREV 

NR. 3. 2017, 15. årgang 

TAKKEBREV 

 

 

I MARTS ER DER INDBETALT I ALT 3041 KR. AF: Inger Elbirk, Grethe Fischer, Helen Jacob-
sen, Ingelise Wulff Jensen, Læsekredsen v/Merete Lexner, Henning Dalby Sørensen og 
Rebekka Toron. 

 
APRIL: Helen Unterschlag, Anne Elkan, Lillianna Vielfreund, 

Jeanne Kempinski, Vivian kviat, Dorrit Dessauer, Birthe 

Plon, Sigal Gazith, Ketty Schwarz og Mona Rosenbaum. 

MAJ: Mazal Meyer, Anita Silber Petersen, Birte Bune Smith, 

Annelise Cohen og Tove Vollmond. 

JUNI: Tatiana Fogelman og Rosa Blusztejn. 

JULI: Elisabeth Feder, Lis Sårde, Liba Rappeport og Rebecca Kormind. 

AUGUST: Vibeke Blachman og Kristina Hansen. 

 

 

 

 

5. April 2017 

 

 

 

My Dearest Dorrit, 

I do hope you and your family are all well.  I have been advised by World WIZO Fund-
raising Division that WIZO Denmark has donated the amazing sum of USD. 30,749 
towards replacing some of the animals lost during the fires at WIZO Australia’s 
Ahuzat Yeladim Pet Therapy programme 

I must  say that I was very moved by this very generous donation to this project.  
I am aware of how hard we all work for our projects and for your Federation to 
have been so kind as to make such a donation, proves once more the support of 
our WIZO Sisterhood throughout all of our Federations. 

Please pass on the heartfelt thanks of WIZO Australia and we look forward to 
welcoming you and any of your members to visit Ahuzat Yeladim in the fu-
ture. Just let us know and we can facilitate this. 

With warmest wishes and Chag Pesach Sameach 

 

Paulette Cherny 

President 

WIZO AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

Storbrandkampagnens indsamlede beløb 
blev sammen med provenuet for salg af 

obligationer, i alt 212.244 kr. sendt til Israel 
i marts måned. Her ses det varme takke-

brev fra WIZO Australiens formand. WIZO 
Australien er hovedsponsor for kostskolen 

”Ahuzat Yeladim” i Haifa. 
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