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Sommeren er over Danmark til glæde for de fleste af os. Vi kan glæde os over sol og 

varme. Vi lokkes os ud i det fri, og snart står ferien for døren. WIZO-kontoret holder 

ferielukket i ugerne 29, 30 og 31 (15/7– 4/8 inkl.). Efter ferien vil WIZO’s første 

arrangement være WIZO - Walk den 18. august. Nærmere information om turen og 

tilmelding vil blive sendt til medlemmer og faddere inden ferien. 

I dette nyhedsbrev kan du få indblik i WIZO Danmarks gøren og laden i den senere 

tid, herunder deltagelse i den årlige konference for europæiske WIZOforeninger og 

den årlige Jødiske Kulturfestival. Som tidligere meddelt hænger dette års basar i en 

tynd tråd. Indkomne ideer vil hen over sommeren blive undersøgt, men desværre 

har endnu ingen meldt sig som tovholder for opgaven. Vi kommer med nyt herom 

efter sommeren. 

På årets generalforsamling den 10.april 2019 blev diverse støttede projekter i Israel 

præsenteret og bestyrelsen blev udvidet med et nyt medlem, Katrine 

Abrahamowitz. Hele bestyrelsen bliver præsenteret i næste nyhedsbrev. 

 Varme hilsner med ønsker om at I alle får en god sommer. 

Dorrit Raiter 
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TO STORE FØDSELSDAGE 

  

 

Leia Furmansky fylder 90 år den 11. juli 2019. Leia har med stærkt engagement 

og stor indsats sat markante aftryk i WIZO Danmark. Bl.a. var Leia en essentiel part i planlægningen og 
gennemførelsen af den årlige basar. Derudover indsamlede Leia gennem en årrække en pæn sum 
penge ved at tilbyde folk at få deres navn syet på et vægtæppe, der hænger på 2.sal i Det Jødiske Hus. 
Her beundres det af besøgende, hvoraf nogle glæder sig over at finde deres eget navn eller navnet på 
et familiemedlem. Leia er stadig aktiv bridgespiller og laver samtidig radio programmer i Radio 
Shalom, som jeg i øvrigt havde fornøjelsen af at gøre sammen med dig i en 3 årig periode. Jeg 
stoppede og du fortsatte. Kol Hakavod! En aktiv 90 årig! 

Hj 

  

 

  

  

  

 

Dorrit Norden fylder 80 år den 9. august 2019. Gennem mange år har Dorrit 
markeret sig inden for det jødiske liv såvel i indland som i udland. Bl.a. rejste Dorrit til Moskva i 
80’erne sammen med daværende formand for Kvinderådet, Jytte Lindgaard for at hjælpe russiske, 
jødiske kvinder med at oprette en WIZO afdeling. Senere var det især nødstedte og mindre bemidlede i 
Israel, Dorrits fokus var rettet imod. Manglede et legehus eller en markise på ”vores” børneinstitution i 
Israel, var disse mangler inden længe udbedret. Var eksistensen af landet Israel på spil var Dorrits 
støtte der i såvel ord som i handling. Dorrit påtog sig formandsposten for WIZO Danmark i årene 1986-
91, og herefter formandsposten for DZF i en længere periode. Med styrke og dedikation virkede Dorrit 
som en stærk inspirator for de mennesker, som arbejdede sammen med hende. Jeg selv har nydt godt 
af Dorrits opbakning og råd under min egen formandstid, hvilket jeg værdsætter.   

  

  

  

  

 

Dorrit du ønskes hjertelig tillykke med din runde fødselsdag. 

Må den blive festlig og et dejligt minde.  Du ønskes 

endvidere mange glæder fremover med din mand, Jan, som 

du netop har fejret diamantbryllup med, jeres børn, 

svigerbørn, børnebørn og gode venner. Bis 120! 

Dorrit Raiter 

  

  

 

 

Hjertelig tillykke med den runde fødselsdag. Du 
ønskes en festlig dag sammen med din familie og 
venner samt sundhed og mange glædelige oplevelser 

fremover. Bis 120! 

Dorrit Raiter 
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JØDISK KULTURFESTIVAL 2019 

WIZO Danmark havde i samarbejde med Keren Hayesod 

Danmark, KKL Danmark og Selskabet for Dansk Jødisk Historie 

inviteret ambassadør Benny Dagan til at fortælle om den nye 

politik, der ville blive ført i Israel efter forårets valg til Knesset.  

Idet valget i marts måned mod forventning ikke resulterede i 

indsættelse af ny regering og et nyt sammensat parlament men 

derimod udskrivning af nyt valg den 17. september i år, gav 

Benny Dagan et øjebliksbillede af situationen i Israel. Bl.a. 

fremhævedes den positive udvikling med at møde arabere inden 

for alle erhverv og jobs. Derudover ses en rivende 

innovationsudvikling inden for miljø og sundhed. 

  

 

 

WIZO Danmarks bod var åben i 2 dage under Kulturfestivalen, hhv. den 2. og 5. juni. På 

disse to dage opnåede vi et salg for i alt 2.100 kr. Dejligt at vi mødte gæster, der var glade 

for at have mulighed for at købe kipa og andre jødiske effekter, samtidig med at det giver 

et lille beløb til vores projekter i Israel. Derudover fik vi udbredt viden om WIZO, bl.a. ved 

uddeling af pjecer, hvilket forhåbentlig resulterer i nye medlemmer og donorer. Tak til de 

medlemmer inklusive Anne-Marie, der gav deres tid til at passe boden. Husk det er altid 

muligt at købe jødiske effekter på WIZO kontoret i åbningstiden. 
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33 WIZO medlemmer fra 10 

europæiske lande deltog i årets ECWF 

konference (European Comittèe of 

WIZO Federations). Udover foredrag 

og aflæggelse af diverse rapporter fra 

EU og FN, holdt vi Shabbat sammen 

og besøgte vigtige jødiske bygninger 

og steder. På billedet er vi bag den 

store synagoge og Det jødiske 

Museum ved siden af ”sølvtræet”, 

som desværre ikke ses på billedet. 

Monica Salimanov og Dorrit Raiter 

deltog fra Danmark. 

  

 

WIZO Ungarns næstformand, Andrea Pinter, bød os alle velkommen til Budapest. Den belgiske Aviv 

formand Marië Joshua-Querido, oprindelig fra Sydafrika, fortalte os, hvordan hun blev involveret i WIZO 

og præsenterede os for, hvordan hun vil prøve at få andre unge kvinder involveret. Hun føler sig stolt 

over at være med i en forening med næsten 100 års historie, som har rigtigt mange markante og 

dedikerede medlemmer. Marië ser frem til at fortsætte WIZO’s arbejde med at gøre livsbetingelserne 

bedre for israelerne. Manuele Amar aflægger beretning fra COE, (Council of Europe), bl.a. om 

behandlingen af forslaget om at forbyde rituel drengeomskæring eller indføre en aldersgrænse på 18 år. 

Dorrit var ordstyrer på selve general forsamlingen, som blev indledt med oplæsning af en hilsen fra 

formanden for World WIZO, Esther Mor.  
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Den store synagoges indgang ses tv. Og th ses 

synagogen indefra. En meget stor og flot 

synagoge. Nogle af os deltog i gudstjenesten 

lørdag og så, at der var færre til stede end der 

normalt er i København om lørdagen. Der var 

orgelspil, og Torahskabet åbnedes mekanisk, 

(konservativ menighed), og der var et stort kor.  

  

 

Mindesten for Holocaust med inskriptionen: ”Never Again”. Deportationen af og drab på 

ungarske jøder nåede op på ca.500 000 fra 1944-1945. Flere steder støder man på snublesten, 

der i modsætning til herhjemme har ligget der i årevis. Mindesmærke med jernafstøbninger 

af sko på kajen ved Donaufloden for de hundreder af jødiske børn og voksne, der blev skudt 

ned på stedet af det fascistiske Pilekorsparti og derefter smidt i floden. Et mindesmærke der 

gør meget stærkt indtryk. 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

JUNI: Britta Matzen, Anni Bikov, Lillian Storm, Noomi Rubinstein og Lizzi Norden 

JULI: Fanny Schefte, Mette Vainer Wegloop, Michelle Reuveni, Bella Kaznelson, 

Birgitte Lund, Anne Osbak, Leia Furmansky, Birgitte Saks, Jette Borenhoff og Lene 

Hesse. 

AUGUST: Irene Madsen, Dorrit Norden, Rachel Bermann og Elisabeth Fuchs. 

  

 

 

Mazel Tov 

FØDSELSDAGSFONDEN 

FEBRUAR: I alt 1360 kr. af: Henny Blüdnikow, Ragna Brandt, Marianne Halskov, 

Birthe Kont, Kate Krivaa, Anne-Lise Nadelmann, Dorrit Raiter, Vibeke Sjalin og Ruth 

Szakolnik. 

MARTS: I alt 1640 kr. af: Ruth Bjørk, Anni Glick, Lis Gutkin, Rita Knoll, Esther Lexner, 

Charlotte Mayer, Anita Melchior og Hanna Skop. 

APRIL: I alt 3150 kr. af: Ildi Bekesi, Judy Bograd, Dorrit Dessauer, Bente Gelman, Anni 

Glick, Ira Hartogsohn, Sally Kvetny, Hennie Levin, Lone Lexner, Vivian Metz, Anne-Lise 

Nadelmann, Danielle Nissenbaum, Jette Schustin, Kaja Sårde, Anne-Lise Tschernia, 

Helen Unterschlag, Bodil Voetman Uzan. 

MAJ: I alt 2427 kr. af: Dvora Berenstein, Ruth Bograd, Annelise Cohen, Vivian Kviat, 

Merete Lexner, Olga Lindow, Karen Melchior, Lone Nachmann, Dorrit C. Norden, 

Birthe Plon, Mona Rosenbaum, Ilona Rosenstadt, Ketty Schwarz, Birte Bune Smith, 

Birthe Solovè og Lilianna Vielfreund. 

  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq47TaguTiAhUGSa0KHUBwDV8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Frianfo.uncar.se%2Fhandy-artikler%2Fflag-fdselsdag-clipart.php&psig=AOvVaw3k8VM9o8TuseYkzU_CN2Ie&ust=1560431285274551
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Gaver 

FEBRUAR: 150 kr. af Kirsten Ivana Bach og Lone Nachmann 

MARTS: 16620 kr. af Nordgruppen til Pesach kurve, 
Gladsaxegruppen og Grethe Quist Hansen. 

APRIL: 500 kr. af Henning Dalby Sørensen, Jean og Elsebeth 
Dupont. 

MAJ: 1000 kr. af anonym giver til Pardez Katz. 

  

 

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

Du kan ved at oprette dit eget login få adgang til oplysninger om kommende 

arrangementer, 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. 

  

 
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. fra i skat. 

  

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiizqvSiuTiAhUBOa0KHbpiBA8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.romantikeren.dk%2Fgave-til-kaeresten%2Fgaver-til-hende&psig=AOvVaw2n5Qye6e4Nak31Vu-bvN2E&ust=1560433552230859
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUuPTNnbHiAhXjlOAKHexhCK0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fbillede%2Fpengesedler-fra-danmark-billede-3039604&psig=AOvVaw3VkAXe8N_eS58il1zTYroN&ust=155868642550341
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KALENDER 

Søndag den 18. august afholdes WIZO Walk. 

Målet for turen er Dragør, men de nærmere detaljer er endnu ikke på plads. 

Disse og flere andre oplysninger vil blive sendt ud via mails fra WIZO og i 
Nyhedsbreve fra DJS. 

 

  

 

Skulle du allerede på nuværende 

tidspunkt have lyst til at deltage, kan du 

tilmelde dig på wizo.dk@post.tele.dk 

eller ringe på tlf. 3393 1965 man.-torsd. 

10.00-14.00 eller uden for åbningstiden 

på mobil: 2781 0100. 

  

 
HUSK AT BETALE KONTINGENT 2019 

Pensionister og studerende: 150 kr. 

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Betal via netbank til WIZOS konto i 
Danske Bank: 4180 902 7386 

Eller betal via MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetaling:  

” Kontingent 2019” 
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