
   

 

 

 

 

  

WIZO NYHEDSBREV 

NR.1, 2021. 19. ÅRGANG 

  

 

 

FORMANDEN HAR ORDET 

  

 

Lige siden Dronning Esthers tid har det været kvindernes opgave at rage kastanjerne 

ud af ilden. Dengang handlede det om alle jøders overlevelse. Nu handler det om 

kvinders ligestilling på alle områder, herunder at udligne lønforskellene mellem 

kønnene for lige arbejde. Derudover handler det om at få presset de israelske 

myndigheder til at tage større ansvar på områder som pasning af børn, mens mor og 

far er på arbejde, at få en bedre fungerende socialhjælp til at få ofre for vold i 

hjemmet – i fleste tilfælde kvinder og børn – muligheden for at få skabt sig et 

livsvilkår, der betyder en aktiv plads i samfundet. Som det er WIZO medlemmer og -

venner bekendt, støtter 52 landes WIZO-foreninger inkl. WIZO Israel de israelske 

myndigheder i at varetage disse opgaver. Jeg hører flere og flere gange røster, der 

spørger om, hvor længe vi skal hjælpe Israel med at udbygge sin infrastruktur, således 

at alle opgaver kan løses af landets myndigheder. Jeg forstår spørgsmålet. Men selvom 

Israel er blevet et på nogle områder et land, andre lande nu kan lære af, fx hurtig 

fremskaffelse og udrulning af vacciner under en pandemi, udvikling af it på højt niveau 

mm., så er der stadig overhængende fare for, at landet angribes af fjender, hvorfor 

myndighederne skal bruge mange ressourcer på at kunne modstå denne trussel. Så vi 

er der ikke endnu, men bare rolig, jeg tror på, at vi er i gang med at yde det sidste (?) 

nøk. Se derfor opfordringen inde i bladet om at være med til at gøre WIZO DK i stand 

til føre dette i mål og meld jer gerne til generalforsamlingen. 

Med ønsket om Chag Pesach Sameach, sender jeg de bedste hilsner, 

Dorrit Raiter   
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CHANUKKAINDSAMLINGEN TIL JØDERNE i SKT. PETERSBORG 

  

 

 

WIZO Danmark vil hermed gerne takke for alle de bidrag vi har modtaget til fordel for Jøderne i Skt. 
Petersborg. I alt 25.000 kr. er sendt til Aktionsgruppen, som på nuværende tidspunkt har sendt 15.000 
kr. til to hårdt, ramte jødiske familier i Skt. Petersborg. 

Vi har modtaget følgende melding og beskrivelse fra Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg: 

Vi er nu i gang med at genåbne Skt. Petersborg efter Coronapandemien, og er i gang med at få et 
overblik over, hvor hårdt pandemien har ramt vore jødiske borgere. Vi ser, at der er familier, som er 
hårdt ramt, hvorfor vi er glade for WIZO Danmarks indsamling til brug for støtte til disse familier.  

Foreløbig har vi kendskab til to familier, der begge har mistet mand/far pga. Covid 19, hvilket udover at 
være en stor sorg for enken og børnene, også har sat familierne i en så dårlig økonomisk situation, at de 
har svært ved at få pengene til at slå til. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Familien Shperkh bestående af mor og tre børn. 

En tragedie ramte familien, da faderen Anatoly Shperk blev ramt af 
Covid 19 og afgik ved døden. Han var en højt respekteret lærer, der 
udviklede undervisningsprogrammer for førskole– og skoleelever og 
underviste i IT på den jødiske ”Menachem Skole”. Moderen Natalia 
arbejder som ortopæd på en børneklinik. Hidtil har familien klaret 
sig godt, men i forbindelse med Anatolys sygdom, død og 
begravelse, er de havnet i en svær økonomisk situation. 

Vor hjælp på 7.500 kr. går til mad, vintertøj til de tre børn og 
betaling af udgifter til familiens lejlighed. 

 

 

Familien Rozenhaus-Rogov bestående af mor og to børn. 

Til april 2020 boede Marina og Alexander med deres 3 børn i 
Irkutsk, Sibirien. Der arbejdede Marina på “Institute of Geography”. 
I april 2020 fik Alexanders forældre i Skt Petersborg Covid-19. Han 
fløj til sine forældre for at hjælpe dem. Senere fulgte Marina og de 
to børn efter. Efter kort tids sygdom døde både Alexander og hans 
forældre af Corona. 

Marina stod alene tilbage med de to børn i svigerforældrenes 
lejlighed. Hun besluttede at blive i Skt Petersborg. Sønnen Mikhail 
er autist, og han har bedre muligheder for behandling her end i 
Irkutsk. 
Marina kan midlertidigt beholde sit arbejde i Irkutsk og arbejde 
hjemmefra. Hendes indtægt samt Mikhails invalidepension og 
Annas “erstatning ved faderens død” rækker ikke til deres løbende 
udgifter.  
Vi sender familien kr.7.500 til madkuponer, tøj til de to børn og til 
betaling af Mikhails specialundervisning. 
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WIZO DANMARKS GENERALFORSAMLING 2021 

  

 

  

 

 

 

WIZO Danmark forventer ikke, at der vil blive åbnet for COVID-19 
restriktioner så det bliver muligt at afholde generalforsamlingen fysisk. 
Generalforsamlingen vil derfor blive afholdt på ZOOM.  

Mandag den 19. april 2021 kl. 19.00 

En taler vil åbne mødet og tale inden selve GF, såfremt vi får tilsagn fra 
den spændende og aktuelle oplægsholder, vi har kontaktet.  

DAGSORDEN 

1. Formand Dorrit Raiter byder velkommen. 
2. Valg af dirigent. 
3. Beretning om WIZO Danmarks virksomhed v/Dorrit Raiter. 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Lone    Nachmann. 
5. Kontingent. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 
250 kr. og 150 kr. 
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Dorrit Raiter og Lone 
Nachmann, som begge genopstiller. Der er plads til nye medlemmer. Hvis du 
ønsker at stille op til bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan 
kontakte bestyrelsesformand Dorrit Raiter senest mandag den 22. marts 2021 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret 
revisor Ole Poulsen. 
  
Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2020, har stemmeret. 
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TIL MINDE OM LEIA FURMANSKY 

  

 

 

  

 

Leia Furmansky, 11/7 1929 – 19/1 2021 Z´´L 
 
Med stor arbejdsindsats og stærkt engagement har Leia sat markante aftryk i 
WIZO Danmark. Leia var bl.a. en essentiel part i planlægning og 
gennemførelse af den årlige basar, der ikke alene var WIZO DK´s største 
årlige arrangement men igennem mange år den største årlige jødiske 
begivenhed i København. Fysisk minde om Leia findes på 2. sal i Det Jødiske 
Hus, hvor Leias broderede navnetæppe hænger. Her kan menighedens 
medlemmer og venner finde eget eller familiemedlemmers navne som tak 
for en donation til WIZO´s indsats for at forbedre livsvilkår for nødstedte i 
Israel samt tilskud til jødisk liv herhjemme. Herudover var Leia i mange år del 
af gruppen omkring Radio Shalom, ligesom Leia aktivt tilbragte megen tid 
med familie og venner. Især var det vigtigt for Leia altid at følge med i børn, 
børne- og oldebørns ve og vel.  
 
Leia vil være savnet af mange og være husket for hendes sejhed, loyalitet og 
ægte interesse for dem, der var heldige at komme tæt på hende.  
 
Æret være Leias minde.  
 
Dorrit Raiter 

  

 

 

  

 

Yvonne Katz Juul, 8/4-1944—22/2-2021 Z’’L 

WIZO havde brug for en lang og flot pige til at gå mannequin i Gotex 
badetøj. Pigen var Yvonne, og det blev begyndelsen på hendes lange og 
aktive karriere i WIZO. Formand for WIZO DK, formand for 
basarkomitéen hvor hun og hendes arbejdsomme mand, alt for tidligt 
afdøde Carsten, gjorde en stor indsats. Hun var også et ivrigt medlem af 
Nordgruppen. Yvonne deltog i flere WIZO-konferencer i udlandet, hvor 
hun talte WIZO Danmarks sag. 

  

 

Yvonne var i mange år ansat på Karen Blixen Museet, hvor hun var en skattet medarbejder. Da hun 
gik på pension, var bridgen, gåture i naturen, det frivillige arbejde på Dansk Jødisk Museum, omgang 
med venner og specielt hendes tvillingesøster Marianne hendes store glæder. Vi er mange der vil 
savne Yvonne. Vi vil altid huske Yvonne, som stod for ærlighed og loyalitet, og ikke mindst hendes 
kærlighed til jødedommen og Israel. 

Æret være hendes minde. 

Kaja Sårde 

  

  

  

TIL MINDE OM YVONNE KATZ JUUL 
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INDSAMLING TIL PESACH KURVE 

  

 

Pesach nærmer sig med hastige skridt, hvilket naturligvis vil give anledning til store 

bekymringer hos de mange familier, der på grund af Corona og lockdowns og deraf 

følgende arbejdsløshed og færre økonomiske midler, ikke kan afholde den 

traditionelle Pesach. Derfor samler WIZO Danmark penge ind for at så mange 

familier som muligt kan fejre Pesach på traditionel vis med en Pesach kurv fra 

WIZO fyldt med madvarer, og det der skal til for at familierne ligesom alle andre 

jødiske familier kan glædes ved og nyde Pesach. 

Du kan bidrage til Pesach kurve ved at sende et beløb til konto: 4180 9027386 eller 

på MobilePay 67755. Husk at mærke indbetalingen ”Pesach kurv”. 

 

KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG 8. MARTS 2021 

  

 

       

På kvindernes Internationale kampdag og alle andre dage i året, vælger WIZO at 
udfordre de kampe som kvinder står over for i Israel og at handle og tale for lighed. 
På alle fronter leder WIZO kampen i Israel mod alle former for uretfærdighed, 
ulighed, overfald og vold mod kvinder i hjemmet, på arbejdspladsen og i 
samfundet. 

WIZO er på forkant med at beskytte, fremme og styrke kvinder i Israel. At investere 
i kvinder er en investering i fremtiden for staten Israel. 
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MEDLEM AF WIZO DANMARK 

 

WIZO Danmark søger nye medlemmer, som vil være med til at støtte 
børn, unge og kvinder i Israel. 

Er du selv eller kvinder i din omgangskreds interesseret i et 
medlemskab af WIZO Danmark, er I meget velkomne til at kontakte 
kontoret på tlf. 2781 0100 og få flere oplysninger. 

Du kan også se mere om WIZO Danmarks arbejde på www.wizo.dk og 
følge os på Facebook: WIZO Danmark. 

  

 
KONTINGENT 2021 

  

 

Har du betalt kontingent 2021 til WIZO Danmark? 

Er du i tvivl, kan du kontakte WIZO Danmarks kontor på tlf. 
2781 0100 man. - tors. kl. 10.00 –14.00 
Pensionister og studerende: 150 kr. 
Konto nr. 4180 9027386 
MobilePay: 67755 
Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2021” 
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE 

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

MARTS 2021: Merete Lexner, Lone Lexner, Susanne Nathan, Mitzie Cohen, Alice Fingeret, Jytte 
Bornstein, Birgit Apelt og Elana Portnoi. 

APRIL 2021: Hennie Bier, Ruth Shapiro, Lois Finberg Rasch, Sheila Watkin og Ira Hartogsohn. 

MAJ 2021: Ann-Therese Abramson, Helen Jacobsen, Inger Kramarz, Birthe Solovè og Jaffa 
Krasnik. 

MAZEL TOV! BIS 120       

  

 

  

  

 

GAVER 

DECEMBER 2020 i alt 460 kr.: Annette Freifeldt, Lissy Inge Bundgård Jensen og Ursula 
Nadelmann. 

JANUAR 2021 i alt 1980 kr.: Magda Goldschmidt, Lea Loeb, Anja Nathan, Elena Nivaro og Ruth 
Szakolnik. 

FEBRUAR 2021 i alt 1296 kr.: Dina Kviat Bergmann, Ruth Bjørk, Renée Carelli, Inge Gorodkin, 
Marianne Halskov, Kate Krivaa og Dorrit Raiter.  

  

 November 2020 i alt 500 kr.: Gila Jarom, Lillian & Frede Jensen og Anne-Marie Katznelson. 

December 2020 i alt 10.100 kr.: Jean & Elsebeth Dupont, Laila Falk, Mirjam Gelfer-Jørgensen, 
Lissy Inge Bundgård Jensen, Merete & Ib Katznelson, Kate Krivaa, Doris Ingrid Henriette 
Larsen, Hannah Juul Larsen, Henriette Juul Larsen, Bente Melchior, Lone Nachmann, Dorrit 
Raiter, Henning Dalby Sørensen og Sheila Watkin. 

Januar 2021 i alt 500 kr.: Arne Kviat, Jean & Elsebeth Dupont. 

Februar 2021 i alt 6600 kr.: Inge Baunsgaard Berlinger, Elsebeth og Jean Dupont, Ingelise Wulff 
Jensen, Ruth Shapiro og Lis 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 2021 fra i skat. 
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KALENDER 

WIZO Danmark afholder generalforsamling mandag 
den 19. april 2021 kl. 19.00 via ZOOM.  

Alle medlemmer vil blive inviteret, så snart WIZO 
modtager link til arrangementet.  

Husk at du skal være ajour med kontingent betaling 
2020 for at have stemmeret på generalforsamlingen. 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

WIZO Danmark 

Krystalgade 12, 2. 1172 KBH.K 

Kontorets åbningstid: man. - tors. 10.00-14.00 

Tlf. 2781 0100 

E-mail: kontakt@wizo.dk  

  

 
Hjemmeside: www.wizo.dk 

Facebook: WIZO Danmark 

Instagram: wizo_danmark 

Kontonr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

HUSK: At mærke din indbetaling. 
  

 

 


