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Tak for det gamle år 2019 og godt nytår 2020 ønskes alle læsere med håbet om at året vil 

byde på spændende oplevelser, blandt andet i regi af WIZO Danmark. Udover den årlige 

generalforsamling, Jom Ha’atzmaut og deltagelse i den årlige jødiske kulturfestival, vil et 

kommende arrangement skille sig ud, nemlig fejring af World WIZO´s 100 års jubilæum. 

Den planlægger vi at afholde som en stor fest sammen med en anden jødisk forening: 

Keren Hayesod Danmark (DDI), der ligeledes har 100 års jubilæum i 2020. Som optakt til 

festlighederne har vi skiftet vores logo ud med et 100 års logo. Derudover tilbyder vi en 

sviptur til Oslo med besøg i synagogen og på Det Jødiske Museum i Oslo. Læs mere herom 

inde i bladet. I januar vil 4 bestyrelsesmedlemmer deltage i fejring af jubilæet i Israel 

under Enlarged General Meeting, der afholdes hver 4. år.  

Ligesom vi har noget at glæde os til, har vi også noget at se tilbage på med glæde. Bl.a. 

afsluttede vi 2019 med én bogcafé i samarbejde med menigheden, som er omtalt inde i 

bladet. Desværre kunne vi ikke som tidligere år afholde basar, da ressourcerne ikke var til 

stede for at gennemføre et så stort arrangement. Det er vi kede af og håber, at 

ressourcerne hertil vil vise sig i 2020. Tak for opbakningen til vores arrangementer og tak 

for alle bidrag, vi har modtaget i løbet af året.  

Med ønske om at år 2020 bliver et spændende jubilæumsår for alle WIZO medlemmer og 

venner ønsker jeg jer god fornøjelse med læsningen af dette Nyhedsbrev. 

Dorrit Raiter   
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KVINDERÅDET.      25. september 2019 kl.  17-20 

 WIZO Danmark er medlem af paraplyorganisationen Kvinderådet. Den øverste myndighed er 

repræsentantskabet. Hver medlemsorganisation har ret til at udpege tre delegerede. 

Repræsentantskabet mødes to gange om året: i foråret til generalforsamling og om efteråret til 

repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er for Kvinderådets medlemsorganisationer, 

enkeltmedlemmer og støttemedlemmer.  

Temaet for repræsentantskabsmødet var: EU som motor for ligestilling. 

I juni i år vedtog EU-landene f.eks. et nyt orlovsdirektiv, der øremærker to måneders orlov til 

mænd. 

Og at dømme efter meldinger fra den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, ser det ud 

som om dampen vil blive holdt oppe på ligestillings-dagsordenen i EU i den kommende periode. 

Kvinderådet havde inviteret generalsekretær for den europæiske kvindelobby, Joanna Maycock, til 

at komme med sin vurdering – og ønskeliste. Joanna Maycock anses for at være en af de mest 

indflydelsesrige kvinder i lobby-miljøet i Bruxelles. 

Udover besøg af Joanna Maycock var der på repræsentantskabsmødet en drøftelse af 

vedtægtsændringer og det var lykkedes i sidste øjeblik at få besøg af Minister for Fødevarer, 

Fiskeri og Ligestilling, Mogens Jensen.  

Forkvinde Nana Højlund indledte bl.a. med at fortælle, at ligestilling, modsat den gængse 

opfattelse, var gået tilbage de seneste ti år i Danmark. 

Joanna Maycock beskrev sit arbejde som lobbyist i EU og de positive takter, der nu lyder i forhold 

til de respektive indsatsområder, herunder med særligt fokus på ligeløn for mænd og kvinder samt 

fokus på vold mod kvinder. Tillige blev der på mødet talt om en ny barselsfond for selvstændige. 

Fra Kvinderådets opslag på Facebook side, 26. september 2019: 

”Nu er tiden inde til at gøre en forskel - der er et momentum for ligestilling i EU!’ Det var budskabet 

fra generaldirektør for Europeans Women's Lobby Joanna Maycock til Kvinderådets 

repræsentantskabsmøde. Her fik hun også lejlighed til at drøfte ligestilling med 

Ligestillingsminister Mogens Jensen 

Danmark bør igen indtage en førerposition på ligestillingsområdet og udnytte det store 

momentum, der er for at skabe forandringer, mente Joanna Maycock. Det var Mogens Jensen enig 

i. Han præsenterede tre områder, hvor han mener, der skal sættes ind: Bekæmpelse af uligeløn, 

bedre repræsentation af kvinder i toppen af erhvervslivet og en mere lige fordeling af barslen. 

Som en reminder - for at huske ligestillingen midt i fisk og fødevarer - gav Kvinderådets 

forkvinde Nanna Højlund Ministeren en broche med Verdensmål 5: Gender Equality. Og den blev 

straks sat på jakken. 

Katrine Zehava Abrahamovitz  

  

 

https://www.facebook.com/joanna.maycock?__tn__=K-R&eid=ARDwGAsSNWBw4OEM3B9NnpZMt7NkBuHMBWjLHp6Bt-n1HZHYIkM3Wg-_OErAsy_3nM9rOuh2hBI7I5GA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrBjEm-CySg1FxdtTmQGoBKg0G18DsNuDPDfKKTDolId5GqSlBqelGCUGNlem3G3A_mwIke2VaXJlsX3aIZEk9x8OAGU6Pf8Zyxe3SEGiXNJQSMyenSbgCLadInS3tkfe_vR1jpLzdegBN53muWH5SfXNJjkqGCIDjoTY5_EiuXkNShoLTCiMP5kMvW32ZvNsC2s1cctW0CKnepER-5hp3Ju8bxEeT-MykN8FminFaPMyXPjLHf90MGWKkCGbUIdxiNARI1MtR9UeipVsyh1p8adZMk3plB7ZJeaDnmADU5IWFutffzUoUwkV5nVWNxtC-NxCWOcDdLu0ePknMWcypdw
https://www.facebook.com/mogensjensen/?__tn__=K-R&eid=ARCIBDjs75YrEGpzLeo_sCPRLEiwmh1F6dhOnrUMPio5lWvU4UOk6w877PI8rN9VgQlRx4KZBnarb3BB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrBjEm-CySg1FxdtTmQGoBKg0G18DsNuDPDfKKTDolId5GqSlBqelGCUGNlem3G3A_mwIke2VaXJlsX3aIZEk9x8OAGU6Pf8Zyxe3SEGiXNJQSMyenSbgCLadInS3tkfe_vR1jpLzdegBN53muWH5SfXNJjkqGCIDjoTY5_EiuXkNShoLTCiMP5kMvW32ZvNsC2s1cctW0CKnepER-5hp3Ju8bxEeT-MykN8FminFaPMyXPjLHf90MGWKkCGbUIdxiNARI1MtR9UeipVsyh1p8adZMk3plB7ZJeaDnmADU5IWFutffzUoUwkV5nVWNxtC-NxCWOcDdLu0ePknMWcypdw
https://www.facebook.com/profile.php?id=1041804265&__tn__=K-R&eid=ARBp9UuXi7zZkUPnS4T6IiiydH7DVKrvEzTQ_gzsePOg9c1M0CvtkEiSn9bOL9ZxtxnOcIfsf6swaoyO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrBjEm-CySg1FxdtTmQGoBKg0G18DsNuDPDfKKTDolId5GqSlBqelGCUGNlem3G3A_mwIke2VaXJlsX3aIZEk9x8OAGU6Pf8Zyxe3SEGiXNJQSMyenSbgCLadInS3tkfe_vR1jpLzdegBN53muWH5SfXNJjkqGCIDjoTY5_EiuXkNShoLTCiMP5kMvW32ZvNsC2s1cctW0CKnepER-5hp3Ju8bxEeT-MykN8FminFaPMyXPjLHf90MGWKkCGbUIdxiNARI1MtR9UeipVsyh1p8adZMk3plB7ZJeaDnmADU5IWFutffzUoUwkV5nVWNxtC-NxCWOcDdLu0ePknMWcypdw


 

  

Den 19. januar 2020 tager formand, Dorrit Raiter og 3 
bestyrelsesmedlemmer, Monica Salimanov, Katrine Zehava Abrahamovitz 
og Karen Melchior af sted til Israel for at deltage i EGM– Enlarged General 
Meeting. Udover at fejre World WIZOs 100 års jubilæum, skal der være 
valg til World WIZOs bestyrelse og deltagelse i diverse møder omkring 
fundraising og marketing. Derudover deltager de 4 i besøg på WIZO– 
institutioner i det sydlige Israel, ligesom den af WIZO Danmark støttede 
institution ”Lotus i Karmiel” bliver besøgt. 
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EGM 2020 I TEL AVIV 

  

 

WIZO TUR TIL OSLO 

Har du lyst til at tage med WIZO Danmark på en forårstur til Oslo? 
Vi tager afsted med færgen til Oslo onsdag eftermiddag den 13. maj. 
Om morgenen torsdag den 14. maj er vi i Oslo og kan bruge dagen til 
besøg på det jødiske museum og i synagogen. Torsdag eftermiddag 
tager vi færgen retur til København. 
Ved 20 personer koster turen 740 kr. Dette inkluderer færgebillet 
tur/retur til Oslo, morgenmad torsdag og fredag samt 2x 
overnatning i 2 personers standard kabine. 
Meld dig til hurtigst muligt, så får vi de sidste detaljer for turen lagt 
på plads. 
  

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiltNH2r4PnAhVNqxoKHb12DxQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.europeana.eu%2Fportal%2Fda%2Frecord%2F2022608%2FOMU_OMu_D1203.html&psig=AOvVaw0swqvvGuoPBnSKh0qh36lv&ust=1579101005739
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WIZO BOGCAFÈ DEN 8. DECEMBER 2019 

 Da Jair Melchior gjorde os i WIZO 

Danmark bekendt med de mange bøger, 

menigheden har på lager ude i byen, og 

at man i menigheden havde håbet på at 

sælge ud af bøgerne på den årlige WIZO 

basar, besluttede vi, at selvom vi ikke har 

ressourcer til at afholde en basar i 

traditionelt omfang, måtte vi bruge vores 

kræfter på at gennemføre et bogsalg, der 

kunne være tjenligt for både menigheden 

og WIZO Danmark. Da skolen gerne ville 

lægge lokaler til, blev der afholdt en 

hyggelig bogcafé med underholdning af 

et pigekor under ledelse af Channe 

Nussbaum og akkompagnement af Maor 

Shimon, salg af chanukkahlys, -småkager 

mm. ved WIZO-gruppen 

Pommesgranates og en af Kate Krivaa 

ledet café med lækre hjemmebagte 

kager. Ca. 300 gæstede bogcaféen og 

gjorde gode indkøb af bøger. 

Overskuddet fra dagen blev på ca. 10.000 

kr. Billederne giver indtryk fra dagen. Tak 

til alle, der gjorde en indsats for at få 

gennemført dette arrangement! 
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GAVER 

SEPTEMBER 2019 I ALT 300 KR.: Jean og Elsebeth Dupont. 

OKTOBER 2019 I ALT 2.200 KR.: Lone Falkenberg, Genia Heckscher, 
Merete og Ib Katznelson og Henning Dalby Sørensen. 

NOVEMBER 2019 I ALT 1.000 Kr.: Lillian og Frede Jensen. 

DECEMBER 2019 I ALT 18.050 KR.: Jaffa-gruppen, Vest-gruppen, Inge 
Berlinger, Merethe Due Jensen, Jean og Elsebeth Dupont, Laila Falk, 
Mirjam Gelfer-Jørgensen, Hanne Vibeke Kassis, Merete og Ib 
Katznelson, Kate Krivaa, Doris Ingrid Henriette Larsen, Hannah Juul 
Larsen, Henriette Juul Larsen, Olga og Daniel Lindow, Lizzi Saietz og 
Irena Tanska. 

  

 

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. 

  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl_r-b7_PmAhWLoaQKHSSKBjwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcreazilla.com%2Fda%2Fnodes%2F4409-saet-med-gaver-clipart&psig=AOvVaw3IQuBJZQCuFZ21LNmejbxg&ust=1578568206405076
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMjKuy-PPmAhVFhqQKHQxnAiAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fkomputer.dk%2Fit-og-samfund%2Fsnyd-ikke-dig-selv-i-skat&psig=AOvVaw14BNTq5I8RbtoneOhCTb_L&ust=1578570615001
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

 I NYHEDSBREV NR. 4 I 2019 FIK VI DESVÆRRE IKKE ALLE INDBETALINGER 

TIL FØDSELSDAGSFONDEN SKREVET IND. DERFOR ER DER I DETTE 

NYHEDSBREV MEDTAGET INDBETALINGER FRA AUGUST 2019 TIL OG MED 

DECEMBER 2019 

 

  

 

Januar 2020: Renée Carrelli, Dorrit Raiter og 
Elena Nivaro. 

Februar 2020: Marianne Isachsen, Fanny 
Mahler og Kate Krivaa. 

Marts 2020: Kirsten Arnby, Marianne Plisskin, 
Marianne Melchior og Bente Gelman. 

April 2020: Anne-Marie Katznelson, Judy 
Bograd og Ilona Rosenstadt 

  

  

 

August 2019 i alt 3320 kr. af: Rachel Bermann, Jette Borenhoff, Birte Cohn, 
Laila Falk, Lene Hesse, Bella Kaznelson, Martha Kern, Irene Solvejg Madsen, 
Dorrit Norden og Silja Vainer. 

September 2019 i alt 930 kr. af: Kirsten Abrahamsen, Siv Isaak, Nina 
Melchior og Eva Schwarz. 

Oktober 2019 i alt 591 kr. af: Mona Berkowitz, Genia Heckscher, Annie 
Hertz, Jeanette Woolff Reilund og Ruth Weisdorf. 

November 2019 i alt 500 kr. af: Rita Berkowitz og Harriet Guttermann. 

December 2019 i alt 600 kr. af: Lissy Inge Bundgård Jensen og Ursula 
Nadelmann. 
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KALENDER 

 Onsdag den 29. april. Jom Ha’atzmaut. Oplysninger om dette 
arrangement vil blive sendt ud senere. 

Torsdag den 5. maj. WIZO Generalforsamling i Det Jødiske Hus kl. 18.00. 

Alle medlemmer der har betalt kontingent for 2019 har stemmeret ved 
generalforsamlingen. Af hensyn til sikkerheden bedes du tilmelde dig på 
tlf. 3393 1965 eller pr. mail: wizo.dk@post.tele.dk. Dagsorden vil blive 
sendt ud ultimo marts. 

13-15. maj. Tur til Oslo. 

19-21. juni. ECWF årsmøde i Liège, Belgien 
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Pensionister og studerende: 150 kr. 

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2020” 
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HUSK: At mærke din indbetaling. 

  

 KONTINGENT 2020 

http://gjoelspejderne.dk/kontingent-betaling/i46338286__szw530h275_/

