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Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 19-22
ww

Benny Dagan

Dansk-Israelsk
Selskab for Fyn

Israels Ambassadør i Danmark
taler om situationen i og omkring Israel

program for
ISRAELSKE DANSE

januar - maj 2020

mandage kl. 19.30 – 21.30 indgang K, stuen tv.
aftener på dansegulvet.
Ledere Kirsten Alving og Ingelise Wulff

2020:
6. Januar
3. Februar
2. Marts
30. marts
4. maj

Mødested:

Skriv til Elias Tetens Lund
for at få mødestedet oplyst
otel@mail.dk

Med venlig hilsen fra bestyrelsen for

Dansk-Israelsk Selskab for Fyn
Elias Ole Tetens Lund, formand,
Elinevej 27, 5700 Svendborg, mobil 2339 9812
Kirsten Alving, sekretær;
Kim Oren Gradel, kasserer;
Diana Rosenberg;
Grethe Broby Madsen

internetadresse: www.kotel.dk/disfyn

Vinter - forår 2020

program side 3

Onsdag d. 15. januar kl. 19-21.30
Uri Krivaa taler om sine ideer om den jødiske skole.
Uri er leder af Carolineskolen.

Onsdag d. 19. februar kl. 19-21.30
Cc

Generalforsamling - efterfulgt af :
Hans Henrik Fafner:
Om sameksistens og dialog.
Dialoggymnasiet på Givat Haviva
Herbert Pundik
1927 - 2019
Pundik døde d. 8. december
Pundik var æresmedlem af
Dansk-Israelsk Selskab for Fyn
Pundik var foredragsholder hos os 11 gange siden midten af 1990erne.
Her er nogle få eksempler: September 2000 udviklingen i fredsprocessen
mellem Israel og palæstinenserne. Februar 2002 om konflikten og mulig
hederne for fred mellem de to folk. Januar 2007 om situationen. November
2010 om situationen i Israel og Mellemøsten. Marts 2013 om situationen.
Sussi, Pundiks hustru, deltog nogle gange i vores møder.
Pundik var optimistisk om mulighederne for fred. Men det var også
ham, der gjorde os opmærksom på faren ved, at israelerne fortsatte som
besættelsesmagt. Pundik advarede mod, at Israel ved at fortsætte
besættelsen af Vestbredden samtidig ville komme i mindretal overfor den
arabiske befolkning. Pundiks søn var den ene af arkitekterne for Osloforhandlingerne i 1992 - og dermed ideerne om en to-stats løsning.

Onsdag d. 25. marts kl. 19—21.30
SEDER
Elias T. L. fortæller om israelitternes udvandring
fra Ægypten med eksempler fra Haggada’en.
Spisning: usyret brød og charoset, der er
symboler på israelitternes slaveri i Ægypten.
Der serveres kaffe og te.

TIRSDAG d. 14. april kl. 19—21.30 (bemærk ugedag)
Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane
fortæller om Theresienstadt: De overlevendes vidnesbyrd,

næsten på dagen for 75-året for at fangerne fra Danmark
blev befriet med de Hvide Busser.

