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FORMANDEN HAR ORDET
Vi står nu midt i efteråret med dets smukke gyldne farver. De mange
helligdage ligger bag os, og inden vi ser os om, vil vi fejre chanukah. Derfor vil
jeg indlede dette Nyhedsbrevs forord med at fortælle, at vi i løbet af ca. 2 uger
vil være i stand til at sælge chanukahlys m.m til jer. I bedes ringe eller sende
en mail med besked om, hvornår I kommer, så vil vi have varerne parat.
Heldigvis er Corona pandemien nu så meget under kontrol, at det igen er
muligt at mødes, selvom vi stadig skal være påpasselige ved kun at møde op,
hvis vi er raske. Som I kan læse i dette Nyhedsbrev har WIZO Danmark afholdt
to arrangementer, nemlig WIZO-Walk´en og en litteraturaften med fokus på
Jeanne Goldschmidt første bog. Begge arrangementer var så vellykkede, at vi
allerede er i gang med at planlægge næste arrangement. Det glæder vi os over.
Hvad vi derimod ikke glæder os over, fremgår også i dette Nyhedsbrev, nemlig
manglende kontingentbetaling. Formentlig er der nogle, der bare har glemt
det, og vi håber, at denne reminder vil få jer til at betale kontingent. Hvorfor
er det vigtigt at betale kontingent til foreningen, spørges der måske. Svaret er,
at antallet af kontingentbetalende medlemmer er betydningsfuldt i henhold til
skatteloven. Har foreningen fortsat 300 kontingentindbetalinger eller derover,
er foreningen undtaget fra at skulle betale skat af donationer, og samtidig kan
donoren fratrække sin donation i skat. Resultatet for donoren er indlysende,
og for foreningen betyder det, at vi fortsat kan videreformidle et større beløb i
støtte til nødstedte i Israel og til jødiske formål her i Danmark. Med andre ord
betyder antal kontingentbetalende medlemmer en stor forskel for såvel
støttegiveren som foreningens støttemodtagere. Jeg håber, at foreningens
medlemmer vil være med til at fortsætte foreningens virke.
God læselyst.

Dorrit Raiter
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Forær
et medlemskab til WIZO Danmark
World
Vi vil så gerne have flere medlemmer i WIZO Danmark, så står du og
mangler en chanukah-gave til din datter, din kusine, din søster, din
niece eller din moster, har du mulighed for at forære dem et års
medlemskab til WIZO Danmark.
Studerende og pensionister: 150 kr. pr. år
Øvrige: 250 kr. pr. år
Kontakt WIZO Danmark på kontakt@wizo.dk eller på telefon
27810100, så laver vi et gavekort til dig.

Ny medarbejderhos
hos WIZO
WIZO Danmark
Ny medarbejder
Danmark
Anne-Marie Katznelson har desværre valgt at fratræde sin stilling hos WIZO
Danmark. Vi takker for fem års godt samarbejde og ønsker hende held og lykke
fremover.
Vi er samtidig glade for at kunne byde Tine Bach velkommen hos WIZO Danmark.
Tine er uddannet cand. mag og ph.d. i jødisk litteratur og har arbejdet som
underviser, forsker og redaktør af bl.a. Jødisk Orientering, Goldberg og på forlaget
Multivers. Tine vil have fokus på kommunikationen og medlemsfastholdelse og optimering. Velkommen til Tine!
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Velkommen til ambassadørfruen Tamar Akov
WIZO Danmark har den WIZO Danmark har den glæde at byde den nye
ambassadørfrue, Tamar Akov, velkommen til
Danmark, hvor vi håber, at hun og hendes mand,
David Akov, vil få et godt ophold.
Tamar Akov er udannet inden for industriel design,
reklame og visuel kommunikation, men har
specialiseret sig i bæredygtighed og
designudfordringer i forhold til klimaforandringer og
sanitetsløsninger, bl.a. i slumkvarterer og uformelle
bosættelser i Indien.
Tamar Akov er medstifter og administrerende direktør af Fabriloo – WasteNot
sanitetssystemer. En nystartet virksomhed, der udvikler en off-grid
sanitetsløsning, som behandler og reducerer menneskeligt affald med en
faktor 10. Det reducerer omkostninger og øger adgangen til sikker sanitet for
samfund over hele verden.
WIZO Danmark ønsker Tamar Akov hjerteligt velkommen og ser frem til et
godt og berigende samarbejde.
Tamar Akovs uddannelse:
Bezalel Academy of Art & Design Jerusalem, 2001 – 2003, M. Des – Institut for
Industrielt design.
Corcoran School of Art, Washington D.C. U.S.A. 1995 – 1997: Studerede
skulptur, træ- og metalbearbejdning. The Portfolio Center, Atlanta GA, U.S.A.
1990 – 1991: Studerede reklame og artdirection.
Bezalel Academy of Art & Design Jerusalem, 1984 - 1988, BA - Institut for
visuel kommunikation.
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Jeanne Goldschmidt var en lille pige, da hun første (og eneste) gang mødte
sin bedstefar på gaden. Dette møde gjorde et stort indtryk på Jeanne, men
der skulle gå mange år før hun fik ideen til at skrive sin bedstefars historie i
romanform. Resultatet blev ’Faster Hildas testamente’, der udkom i 2020.
Den 14. oktober satte WIZO Danmark og Coordination Committee Jeanne
Goldschmidt stævne i Det Jødiske Hus til en samtale med Tine Bach om
bogen om hendes bedstefar.
Det blev til en spændende aften, hvor Jeanne fortalte om processen med at
skrive bogen, om forholdet mellem biografi og fiktion og hvordan det
havde været at skrive bogen som en jeg-fortælling og dermed tage bolig i
en mand, hun aldrig har kendt. Jeanne og Tine kom vidt omkring i de
temaer bogen berører såsom antisemitismens fremmarch, familieforhold,
om man kan tale om jødisk kunst som begreb og det at udfylde huller i en
andens livsfortælling og det etiske ansvar der følger. Efter en lille pause,
hvor der var lidt til ganen, havde publikum mulighed for at stille Jeanne
opklarende spørgsmål.
WIZO Danmark og Coordination Committee takker for en dejlig og
berigende aften!
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Årets WIZO Walk

WIZO Danmark fik samlet 25 deltagere på årets WIZO Walk, der fandt sted
på en smuk sommerdag, nemlig søndag den 22. august. Kigger man på de
to billeder, vi har valgt at bringe i Nyhedsbrevet, kunne man tro, at Walk´en
fandt sted langt uden for storbyen, men den fandt såmænd sted på Amager
Fælled med udgangspunkt på Naturcenter Amager nær ved Vestamager
Metrostation og tæt på højhusbyggeri. Man skal dog ikke have gået mange
skridt derfra, før det føltes som om, at man var ude midt i et vidtstrakt
landskab med meget højt til ”loftet”, hvilket fremgår af især det ene
billede. På det andet billede har vandregruppen været omkring Storehøj og
går nu målrettet hen over sletten mod Rørskoven. Utroligt at man på så
korte vandreruter som hhv. 5, 6 og 8, 5 km kan komme igennem så
forskellige vegetationer og landskaber som tilfældet er derude. Alle
deltagerne kom glade i mål og meldte om velvære efter at have rørt sig og
benyttet sig af ”walk-and-talk” på kryds og tværs af gruppens deltagere. Vi
afsluttede dagen med hyggesnak over lidt spise- og drikkeligt. Tak for en
dejlig dag til deltagerne.
Dorrit Raiter

WIZO NYHEDSBREV
NR.3, 2021. 19. ÅRGANG
WIZO-gruppen Babelstårnet på Bornholm

Vi er ikke de mest sportsagtige typer i Babelstårnet. Alligevel havde vi endnu
en gang lyst til at udfordre os selv. Sidste sommer vandrede vi de 15-20 km på
Caminoen HVER dag. I år havde vi besluttet os for Bornholm. Ikke hele
gruppen havde lyst til at deltage i “strabadserne”, men vi var dog fem, der i
fem dage trodsede den bornholmske natur: klipperne og stierne, hvor vi
plukkede vilde pærer og søgte de gamle helleristninger i strålende solskin. Vi
vandrede langs kysten på Nordlandet og badede spontant - topløse. De taler
sikkert stadig om det derovre. Vi nedlagde virkelig 15-20 km om dagen. Vi
kunne gå i grupper, og vi kunne gå alene og passe vores egne tanker. Nogle af
os står meget tidligt op, andre af os er nattemennesker. Vi er så vidt
forskellige i gruppen, Nogle havde en stor historisk viden, andre af os
“lallede” bare med og blev klogere. Vi har forskellige jødiske identiteter, og
efter mange år sammen er det spændende at opdage nye sider af hinanden.
Vi hedder Babelstårnet, fordi vi kommer så mange steder fra. Gennem flere
år har vi markeret, når en fra gruppen fylder rundt ved at tage til den
pågældende persons oprindelige fødeby. Vi har været i Polen et par gange og
skulle have været i Ungarn. Alt i alt har gruppen eksisteret i rigtig mange år.
Og det fortsætter den med - med nye udfordringer og nye vandreture. Hvis
det ikke havde været for WIZO, så havde vi måske slet ikke kendt hinanden.
Linda Herzberg
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RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE
OKTOBER: Pearl Altermann og Jonna Dehn
NOVEMBER: Sophia Halpern, Harriet Guttermann og Ilona Novaa
DECEMBER: Mariane Wachsberg, Judith Levin, Ursula Nadelmann, Anne-Lise
Choleva og Hanne Bing

FØDSELSDAGSFONDEN
JULI i alt: 2.498 kr.: Linda Berkowitz, Sally Kvetny, Ruth Nathan, Anne Osbak,
Luba Ribera, Lissascha Sårde, Mirjam Vainer, Lilianna Vielfreund, Sheila
Watkin
AUGUST i alt: 3.500 kr.: Birte Cohn, Laila Falk, Kristina Hansen, Yvonne Braine
Karlin, Irene Solvejg Madsen, Dorrit Norden, Birgitte Saks, Inger Samrèn,
Hanna Lilienfeldt Schierbeck
SEPTEMBER i alt: 1.180 kr.: Kirsten Abrahamsen, Hanne Vibeke Kassis, Ora
Meyrowitsch, Eva Schwarz, Lilianna Vielfreund og Ruth Weisdorf

BIDRAG TIL INDSAMLINGSKAMPAGNEN ’OPEN HOUSE’
Ved afslutningen af indsamlingskampagnen den 30. sep. er der indsamlet i
alt: 21.140,55 kr. Tak til: Vestgruppen, Anne-Marie Katznelson, Eva Schwarz,
Karen og Isabella Henriksen, Linda Berkowitz, Elena og Flemming Nivaro,
Merethe Due Jensen, Kate Krivaa, Annie Hertz, Harriet Guttermann, Gunni
Haunstrup Jensen, Ruth Shapiro og Leslie Rabuchin, Hanna Skop, Vivian
Kviat, Loa Lazarevna Busch, Olga Lindow, Jeanette Woolff Reilund, Else
Dimsits, Anne Bloch, Monica Salimanov, Charlotte Lottem Hybel, Jørgen
Poder, Dorrit Raiter, Jytte, Ruth Bjørk, Nina Edelsten, Alice og Michael
Fingeret, Jorge Schlesinger, Dorthe Goldberg Heinsen, Katja Rosenfeld, Sheila
Watkin, Suzanne Marcus, Lissy Inge Bundgård Jensen, Elsebeth og Jean
Dupont, Mariane Wachsberg, Finn Altschuler, Linda Berkowitz, Monika Heide
Poulsen og LeChaim, Maud Rosenstock ,Silja Vainer og Hasbara-gruppen.
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KALENDER
WIZO Danmark ønsker alle en god chanukah og minder om, at man
kan købe chanukah-lys, paptallerkner, servietter m.m. på WIZOkontoret.

Kontingent 2021

Har du betalt kontingent for 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 CPRnummer, 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.

