
1 

WIZO NYHEDSBREV 

NR. 3, 16. ÅRGANG 
 

  

Formanden har ordet 

Vi i WIZO Danmarks bestyrelse besluttede at sende endnu et Nyhedsbrev ud her i foråret 2018 – tæt 
efter det forrige og efter den årlige generalforsamling. Vi i bestyrelsen har igennem en årrække set et 
faldende engagement blandt medlemmerne, som der samtidigt er blevet færre af. Vi vil derfor gerne 
tage temperaturen hos vore medlemmer for at finde ud af, hvordan foreningen vil kunne fungere i 
fremtiden. Derfor opfordres I til at læse de næste sider godt igennem og kom gerne med tilbagemeldin-
ger om jeres holdning.  

Derudover lykønskes vores mangeårige kasserer og næstformand med sin 75 års fødselsdag. Endelig vil 
vi gerne inspirere jer til at læse spændende artikler om jødisk kunst, kultur og religion. Se annoncen in-
de i bladet. 

God læselyst! 

Dorrit Raiter 

Skal WIZO Danmark fortsætte med at være forening for dansk-jødiske kvin-
der, der ønsker at deltage i opfyldelsen af foreningens formål? 

Hovedformålet med WIZO Danmark er at skaffe økonomisk støtte til humanitære institutioner, der dri-

ves af WIZO i Israel. Et af de øvrige formål er at fremme bevidstheden om jødisk identitet og samhørig-

hed mellem alle jøder i verden. Et andet formål er at være rede til en jødisk humanitær indsats, hvor 

og når som helst den måtte være nødvendig. Endnu et formål er at gøre medlemmerne fortrolige med 

kendsgerninger og problemer vedrørende jøders kulturelle, sociale og humanitære liv. Endelig er der et 

formål om at udføre socialt og humanitært arbejde for syge og ældre i den dansk/jødiske menighed.  

Disse formål søges bl.a. opnået ved at fremme kendskab til jødisk historie og litteratur, at støtte pro-
jekter til fremme af den personlige kontakt mellem medlemmerne og Israel samt at yde donationer 
med henblik på at styrke dansk-jødiske institutioner og foreninger, der arbejder til gavn for børn, unge 
og ældre, og desuden arbejder på at styrke den dansk-jødiske menighed. Hertil kommer deltagelse i 
diverse fora for kvinder i Danmark og udlandet, herunder især i sammenslutninger af jødiske kvinder. 

WIZO Danmark har nu i 72 år søgt at opfylde foreningens formål via medlemmernes samarbejde i grup-
per om arrangementer, såsom den årlige basar, koncerter, læsekreds, foredrag mm. Derved er jødiske 
kvinder og deres familie blevet så gode venner med hinanden, at de fejrer Shabbat og/eller andre jødi-
ske helligdage med hinanden, ligesom deltagelse i de nævnte arrangementer har beriget de pågælden-
de med oplevelse af jødisk kultur og historie. Overskud fra arrangementerne har gjort foreningen i 
stand til at yde økonomisk støtte til hhv. israelske som dansk-jødiske projekter. Udover den frivillige 
hjælp, der har været behov for til disse tiltag, har der, og er der stadig behov for en fastansat admini-
strator. Som frivillig hjælper kan man få en god oplevelse med at stable et interessant og overskudsgi-
vende arrangement på benene. Men det daglige arbejde med at føre regnskab og hvad dertil  hører, 
ligesom indhentelser og tilladelser til afholdelse af større arrangementer som f.eks. Basaren, foruden 
at sørge for, at alt hvad foreningen foretager sig, forgår på en måde så landets love overholdes, ja det 
er straks noget helt andet og ofte uoverkommeligt for  frivillige at være ansvarlig for. 
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Derfor er foreningen nødt til at betale en fastansat kontormedarbejder, der kan tage sig af de daglige 
opgaver. Der udover de allerede nævnte udgør servicering af medlemmer, faddere og andre fx ved køb 
af judaica, tage imod tilmelding til diverse arrangementer, redigere og udsende Nyhedsbreve, forbere-
de og referere diverse møder, besvare henvendelser til foreningen i samarbejde med bestyrelsen, spe-
cielt formand og kasserer, med meget mere. Det burde være underforstået, at der hertil er brug for et 
kontor med nødvendigt udstyr. For at kunne betale udgifterne hertil plus forsendelsesudgifter, med-
lemskab af relevante organisationer, mm. er det nødvendigt, at medlemmerne betaler årligt kontin-
gent, hvis ikke udgifterne skal dækkes af donerede midler.  

 

Foreningen er af det offentlige godkendt som en § 8A forening. For at opnå denne godkendelse skal for-
eningen have mindst 300 betalende medlemmer, og det samlede kontingent skal dække den største del 
af administrationsudgifterne, foruden at der skal være mindst 100 gavegivere, som årligt donerer 
mindst 200 kr., eller foreningen skal have en formue på mere end 150.000 kr. Enhver, der deltog i inde-
værende års generalforsamling og har set årsregnskabet for 2017 har set, at foreningen ved udgangen 
af 2017 har 395 betalende medlemmer og har en formue, der overstiger 150.000 kr. Men man har også 
kunnet konstatere, at foreningen i 2017 havde et underskud på 748.092 kr. efter ydet kvote, hvilket er 
et mindre underskud end de forudgående to år, men det er stadig et underskud. Det er dog ok at have 
et underskud, så længe der en formue at tage af, så pæne beløb kan sendes til Israel, samtidigt med, at 
der kan doneres til dansk-jødiske institutioner. Men det er klart for bestyrelsen, at der skal dannes et 
overblik over de kommende års økonomi med henblik på at være i stand til at fortsætte foreningens 
virke.  

 

Som godkendt § 8A forening kan Danske Spil ansøges om at få del i de støttemidler, der hvert år udlod-
des til at dække en del af foreningens udgifter. Det ansøger WIZO Danmark selvfølgelig om, og i 2017 fik 
vi bevilget 53.268 kr., der kunne reducere underskuddet med dette beløb. Derudover kan gavegivere 
trække det donerede beløb fra i skat inden for den gældende øvre grænse. 

De senere år har vi kunnet konstatere faldende betalende medlemstal efter udsendelse af rykkere på 
betaling af årskontingenter. Vi står nu foran en sådan udsendelse af rykkere for kontingent for hhv. 
2017 og 2018. Hvis det skulle vise sig, at medlemstallet herefter vil ende med at være under 300, vil vi 
ikke være i stand til at opfylde kravet om at have mindst 300 betalende medlemmer, desforuden vil 
kravet om at få dækket administrationsudgifterne være i fare.  

 

Jeg beder derfor om, at alle WIZO medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2017 - og gerne også 
for 2018 - om at gøre det, så vi ikke risikerer at miste godkendelsen som værende § 8A forening. Denne 
anmodning er selvfølgelig fremsat under forudsætning af, at medlemmerne stadig ønsker, at forenin-
gen skal fortsætte sit virke fremover, og at man selv ønsker at være en del af den. Det gælder også de 
medlemmer, som er medlemmer af en WIZO-gruppe og/eller basarudvalget uden at betale kontingent 
til foreningen. 

På bestyrelsens vegne, 

Dorrit Raiter 

formand 
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Pensionister og studerende: 150 kr. Andre medlemmer: 250 kr. 

Betal via Netbank. WIZOs konto: 4180 - 9027386. 

Eller betal via Mobile Pay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen med navn og ” Kontingent 2018”. 
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SÅDAN BETALER DU KONTINGENT 

 

Lone Nachmann 75 år 

WIZO Danmarks mangeårige kasserer og næstformand, Lone Nachmann, fyldte 75 år i 
april i år. Lone har gennem mange år ydet en uvurderlig indsats i vores forening til glæde 
for nødstedte kvinder og børn i Israel samt for dansk-jødiske institutioner og projekter. 
Indsatsen som foreningens kasserer er ret krævende, og det har gang på gang imponeret 
os andre i bestyrelsen, hvilken arbejdskapacitet, Lone besidder. Udover denne opgave, 
er Lone især aktiv i det store arbejde med at få gennemført den årlige basar, og alligevel 
bliver der tid til at deltage i andre af foreningens opgaver. Vi, der arbejder sammen med 
Lone, ved, at vi altid kan regne med, at de opgaver Lone påtager sig, bliver løst - og løst 
på bedst mulig måde! En sådan samarbejdspartner er guld værd og i anledning af Lones 
75 års dag, kipper vi med flaget og benytter lejligheden til at takke for et formidabelt 
samarbejde. Vi føler os heldige, at du, der også udfører mange opgaver for den jødiske 
menighed – her i flere tilfælde i samarbejde med din mand, Henry – også giver så meget 
engagement og tid til vores forenings opgaver. Samtidig er du og Henry meget aktive for-
ældre og bedsteforældre for jeres børn og børnebørn samt gæstfrie værter for venner og 
bekendte. Måske har I en opskrift på at få flere timer ud af et døgn end de 24 timer, vi 
andre virker ud fra.  

Kære Lone, du ønskes hjertelig tillykke med de 75 år med håbet om, at du må få en frem-
tid med godt helbred samt lykkelige begivenheder med alle dem, der er heldige at høre 
til din kreds. 

Bis 120! 

Kærlig hilsen 

WIZO Danmarks bestyrelse v/Dorrit 
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