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FORMANDEN HAR ORDET 

  

 

For mange er sommeren den bedste årstid med dens grønne og blomstrende 
haver, enge og marker samt hvide badestrande og blåt hav, som alt sammen 
lokker os ud under åben himmel og lader solen, vinden – nogle gange regnen – 
ramme os, der har udskiftet frakkerne med let sommertøj. På en måde føler vi 
os nok lidt mere frie om sommeren. Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer.  

Desværre har vi for ikke længe siden oplevet endnu en voldelig konflikt 
mellem Israel og dets naboer. Denne konflikt forårsagede tragedie i familier på 
begge sider og desværre også blandt naboer i nogle af Israels byer. 
Konsekvenserne heraf er store for de ramte, og WIZO er allerede i gang med at 
afbøde konsekvenser som genopbygning af WIZO´s institutioner og behandling 
af børn, unge og forældre for efterfølgende traumer. WIZO Danmark vil gerne 
bidrage hertil og håber at vores medlemmer, faddere og venner vil hjælpe os 
dermed med et bidrag til den indsamling, der er beskrevet i dette Nyhedsbrev. 
Ethvert bidrag vil modtages med taknemlighed.  

Forhåbentlig er Coronapandemien endelig til at styre, og vi tør igen planlægge 
arrangementer, som kan være spændende at deltage i og tjene som indtægt til 
foreningen, så det også fremover vil være muligt at støtte projekter i Israel 
foruden i det dansk jødiske samfund. Begge dele ligger os stærkt på sinde, 
men kan selvsagt kun lade sig gøre, hvis vi har indtægter fra kontingent, 
indsamlinger, salg fra vores lille butik, entré-betaling, fødselsdags- og andre 
hilsner.  

God fornøjelse med læsning af dette Nyhedsbrev og god sommer! 

Dorrit Raiter 
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WIZO Walk 2021 

  

 

  

 

 

WIZO Danmark gentager succesen fra sidste år med en WIZO Walk søndag den 22. august 
2021. Vi mødes kl. 11.  Det er ca. 5 minutters gang fra en Metro station. Kommer du i bil, er 
der parkeringshuse lige over for Metro stationen.  

Kontakt WIZO-kontoret for mødested. 

I år har vi planlagt 2 ture på henholdsvis 5,6 km. og 8,5 km. 

Blå kløverrute på 5,6 km. Guide: Anne-Marie Katznelson og Karen Henriksen. 

Rød kløverrute på 8,5 km. Guide: Dorrit Raiter og Jeanette Reilund. 

 

Der udleveres 1 fl. vand ved start, og der uddeles frugt under turen. Ønsker man at afslutte 
turen med en frokost, er der mulighed for at sidde med sin egen madpakke, eller benytte 
Café’en i nærheden. 

Husk regntøj og/eller paraply ved udsigt til regnvejr. Hvis du er indehaver af en kikkert eller 
kan låne en, vil en sådan kunne bidrage til at få et nærmere kig på fuglelivet.  

Tilmelding med besked om, hvilken rute du ønsker at deltage i, kan ske på mail: 
kontakt@wizo.dk eller på tlf. 2781 0100 senest torsdag den 19. august. 
Pris 100 kr. pr. person og 50 kr. for børn under 15 år. 

Beløbet kan indbetales via MobilePay 67755 eller på konto 4180-9027386 

HUSK AT MÆRKE INDBETALINGEN: ”WIZO Walk” 

WIZO Danmark modtager også gerne donationer til vores indsamlingskampagne. 
Se mere om dette på side 3   
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INDSAMLINGSKAMPAGNE ”ISRAEL UNDER ATTACK” 

  

 

  

 

  

 

 

 

I maj måned i år sendte Hamas raketter ind over Israel og ramte flere steder med død og 
ødelæggelse af familiers hjem samt nogle af WIZO´s institutionsbygninger til følge. Heldigvis var 
alle børn og unge i beskyttelsesrum, så ingen blev direkte ramt. En verdensomspændende 
indsamling er derfor igangsat af World WIZO, således at ødelagte bygninger kan genopbygges, 
ligesom antal af beskyttelsesrum kan øges. Derudover er der sket en stigning af antal børn og 
unge tilknyttet institutionerne med posttraumatisk stress, hvorfor behovet for øget kapacitet til 
behandling heraf ønskes dækket. Alle WIZO´s organisationer rundt om i verden er med i denne 
indsamling. Således også WIZO Danmark.  

Vores indsamling målrettes WIZO´s ”Open House – Margaret Thatcher Center” i Sderot, hvor 
behandling af børn og unge ydes af professionelt uddannede terapeuter, som også underviser 
forældre i at støtte deres børn under krisesituationer ved at lege og hjemmeundervise børnene 
under nedlukning af institutionerne, herunder skoler.  Dette behandlingssted ligger i Sderot, 
idet det er den del af landet, der gennem mange år har været særdeles udsat for raketangreb 
fra Hamas, og frygten for ikke at nå i beskyttelsesrum er en typisk lidelse hos de fleste børn og 
familier i Sderot og omegn. Gennem de senere år har ca. 250 børn og deres familier årligt 
gennemgået en længere behandling på centret. Samtidig uddannes pædagoger, herunder 
skolelærere fra hele landet i krisebehandling på centret.  

 

Centret modtager kontinuerlige donationer men har akut behov for ekstra midler som 
konsekvens af de 11 dage i maj med daglige raketangreb for at kunne igangsætte nødvendig 
behandling af de berørte. Tryk på nedenstående link og se videoen fra ”Open House” 

https://www.youtube.com/watch?v=aOdft11oj9I 

WIZO Danmark modtager med taknemlighed bidrag til, at centeret ”Open House” kan 
hjælpe de hårdt ramte børn og deres familier i Sderot samt pædagoger fra hele landet, 
inden deres traume har sat sig fast. 

Du kan bidrage med en indbetaling til WIZO Danmark på kontonummer: 4180-
9027386 eller på MobilePay: 67755. Mærk din indbetaling ”Open House”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOdft11oj9I
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MERE OM JØDERNE I SKT. PETERSBORG 

  

 

  

 

 

  

 

Ved hjælp af den fine donation fra WIZO Danmark har 
Aktionsgruppen igen kunnet sende hjælp til Skt. 
Petersborg. Denne gang til to enlige kvinder. 
 
Dreizina Nadezhda Natanovna, født 1946 i Belarus. 
Hun flyttede i 1963 med sin familie til Leningrad (i dag Skt. 
Petersborg), hvor hun uddannede sig til mikrobiolog. 
Nadezhda fik som 59-årig en kunstig hofte og måtte senere 
have endnu en hofteoperation. For et år siden fik hun 
fjernet sin livmoder pga. cancer. 
Nadezhda er enke, bor alene, og hendes eneste søn hjælper 
hende ikke. COVID 19 gjorde ikke hendes situation 
nemmere. En hjemmehjælp gør rent og køber ind for 
Nadezhda. 
Medicin og injektioner er kostbare, og pensionen rækker 
ikke til disse. WIZO Danmarks donation har gjort det muligt 
at sende kr. 3.500. 

  
Churikova Natalya Alekssevna, født 1958 i Chelyabinsk. 
Hun flyttede med sin mor til Leningrad. 
Natalya fik for nogle år siden fjernet sin nyre pga. cancer, og 
for 4 år siden gennemgik hun en hjerteoperation. I maj 2020, 
under COVID 19 pandemien, blev Natalya og hendes gamle 
mor indlagt. Man formodede, at de havde Corona. Natalyas 
test var negativ, og hun blev udskrevet, men hendes mor 
blev på hospitalet. To dage senere fik Natalya besked om, at 
moderen var død af Corona. Hun fik ikke sagt farvel til sine 
kære, og da man på hospitalet frygtede for spredningen af 
coronavirus, var hun allerede kremeret, da Natalya ankom. 
Asken fik hun udleveret ved ankomsten til hospitalet. 
Nu er Natalya helt alene - ingen børn. Vi kan ikke trøste 
hende. 

  
WIZO Danmarks donation har gjort det muligt at sende kr. 
6.600 til dækning af livsvigtig medicin. 

  

 Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg 

 Magda, Ruth, Lene, Irene og Hanne 
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FOREDRAG AF OVE SCHWARZ PÅ JØDISK KULTURFESTIVAL 

2021 

  

 

  

 

På Jødisk Kulturfestival søndag den 30/5 
afholdt WIZO Danmark og Keren Hayesod 
Danmark et arrangement med direktør for 
Ressource Development & PR på Shaare 
Zedec Medical Center i Jerusalem Ove 
Schwarz, der fortalte om Israels effektive 
COVID-19 vaccinationsprogram. Ove Schwarz 
optrådte på Zoom fra Jerusalem, og i 
Danmark var der både publikum i salen og via 
Zoom.  
Det var en stor succes, og Ove holdt et 
formidabelt foredrag, hvori han trak tråde til 
den jødiske historie og traditioner til den 
måde, man opfattede pandemien og derefter 
handlede for at bekæmpe dens dødbringende 
virus. Derudover fortalte han om, hvordan 
udrulningen af vaccinationerne foregik, 
ligesom han belyste de angreb fra fjender om, 
at det var jøderne, der havde ”opfundet” 
virussen, og da vaccinationsplanen var en 
succes, kom angrebene om, at man ikke gav 
vaccinationen til israelske arabere og 
palæstinensere. Ligesom Ove kom ind på 
mange andre relevante emner, såsom nogle 
af Israels tekniske opfindelser og udviklinger 
heraf til brugbare enheder til glæde for 
mennesker, der har brug for lægebehandling. 
Oves PowerPoint var meget professionelle, 
og han påpegede forskellighederne mellem 
især Israel og Danmark men også andre 
lande.  
Efter foredraget var der mulighed for at stille 
spørgsmål til Ove Schwarz. Publikum var 
meget begejstrede og stillede mange gode og 
relevante spørgsmål. 
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KONTINGENT 2021 

  

 

Har du betalt kontingent 2021 til WIZO Danmark? 

Er du i tvivl, om du har betalt, kan du kontakte WIZO Danmarks kontor 
på tlf. 2781 0100 man. - tors. kl. 10.00 –14.00 

Pensionister og studerende: 150 kr.  

Øvrige medlemmer: 250 kr. 

Konto nr. 4180 9027386 

MobilePay: 67755 

Mærk venligst indbetalingen: ”Kontingent 2021” 
  

  

 

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 til eksempelvis ”gaver”, ”sponsor”, ”fadder” og 
”fødselsdagsfonden” automatisk opgivet til SKAT. 

Kontingent betalingen kan ikke fratrækkes i SKAT 

WIZO er godkendt efter paragraf 8A i indsamlingsloven, hvilket betyder at 
bidragsydere kan trække deres bidrag på op til 17.000 kr. i 2021 fra i SKAT 

 

 

 

 

BIDRAG TIL INDSAMLINGSKAMPAGNEN ”ISRAEL UNDER ATTACK” 

  

 

Pr. 30. juni har WIZO Danmark modtaget i alt 2500 kr. til ”Israel under Attack” 

Karen og Isabella Henriksen, Eva Schwarz og Vestgruppen.             
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE          

  

 

FØDSELSDAGSFONDEN 

  

 

JUNI: Karin Karlin og Helen Gritzman. 

JULI: Luba Ribera, Martha Kern og Pernille Borenhoff. 

AUGUST: Hanna Lilienfeldt Schierbeck, Nurith Chrohn, Pia Goldberg, Laila Falk, Ruth Nathan og 
Ora Meyrowitsch. 

SEPTEMBER: Marietta Vig, Malka Fish, Nina Melchior, Inge Levin og Ora Oshri. 

 

  

  

 

  

 

  

  

 GAVER 

MARTS i alt 1700 kr.: Henny Blüdnikow, Ragna Brandt, Betty Chatterjee, Anni Glick, Lis Gutkin, 
Rita Knoll, Lone Lexner, Charlotte Mayer, Hanna Skop og Bodil Voetmann Uzan. 

APRIL i alt 250 kr.: Vivian Metz, Bente Gelman og Allan Sårde. 

MAJ i alt 3009 kr.: Mathilda Bach-Frommer, Judy Bograd, Dorrit Dessauer, Ira Hartogsohn, 
Jaffa Krasnik, Vivian Kviat, Olga Lindow, Anne Lise Nadelmann, Dorrit C. Norden, Birthe Plon, 
Mona Rosenbaum, Ruth Shapiro og Birte Bune Smith. 
 
JUNI i alt 1720 kr.: Dvora Berenstein, Dina Berkowitz, Birthe Solové, Silja Vainer, Noomi 

Rubinstein, Karin Karlin og Ilona Rosenstadt. 

  

 

  

 

MARTS i alt 800 kr.: Anni Glick, Monika Heide Poulsen, Lissascha Sårde og Sylvia 
Thorbjørnsson. 

APRIL i alt 300 kr.: Elsebeth og Jean Dupont. 

MAJ i alt 1000 kr.: Henry Nachmann. 

JUNI i alt 180 kr.: Irit og Benny Dagan 

 

 

 

 

 

 

 

JUNI i alt 2380 kr.: Benny og Irit Dagan, Karen og Isabella Henriksen og Vestgruppen. 

  

  

  

 

PESACH KURVE 

WIZO Danmark vil hermed gerne takke alle jer, der i år deltog i indsamlingen til Pesach kurve i Israel.  Der 
blev indbetalt i alt 14.975 kr., som straks blev sendt videre, så flere familier kunne fejre Pesach med en 
kurv fyldt med madvarer. 
Tak til:  Charlotte Lottem Hybel, Alice Fingeret, Harriet Guttermann, Monica Salimanov, Jack Austern, 
Elisabeth Feder, Lena Saul, Elena Nivaro, Genia og Eli Heckscher, Hanne og Shmuel Rosenzweig, Rosa 
Blusztejn, Dina og Simon Bergmann, Anne-Lise Tschernia, Jane Mutahi, Sigge Enk, Marek David Chaprot, 
Jeanette Woolf Reilund, Renée Carelli, Siv Harriet Isaak, Hanna Skop, Helen Sekunda, Hanne Sally Elbaum, 
Susanne Bernstein, Anne-Marie Katznelson og Linda Berkowitz.  
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KALENDER 

WIZO Walk søndag den 22. august kl. 11.00. 

Se mere om WIZO Walk på side 2. 

 

SÆT ALLEREDE KRYDS VED TORSDAG DEN 14. OKTOBER, MANDAG 

DEN 8. NOVEMBER OG MANDAG DEN 22. NOVEMBER. I VIL SNAREST 

MULIGT MODTAGE FLERE INFORMATIONER OM WIZO DANMARKS 

ARRANGEMENTER PÅ DISSE DATOER. 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

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. 
  

 

 


