Tyske jøder er splittede over konvertitter:
Det giver en sjæleløs religion.
Stadig flere mennesker i Tyskland konverterer til jødedommen, og nogle jøder mener, at konvertitterne udvander jødedom og jødisk identitet.
Om tysklands jøder:
Tyskland huser omkring 100.000 medlemmer af jødiske samfund under jødernes Centralråd i
tyskland og cirka lige så mange, der ikke er medlemmer. Langt de fleste jøder er kommet fra det
tidligere Sovjetunionen siden 1990.
Ifølge flere kilder udgør konvertitter i nogle tyske menigheder i dag 80 procent af menigheden.
(Kilde: Jerusalem Post/Die Welt).

I en af Tysklands mest kendte synagoger, synagogen i Oranienburger Strasse i Berlin (billedet),
strides dele af menigheden på grund af det store antal konvertitter.
(Venligst ”sakset” fra Kristeligt Dagblad 21. september 2022).
----BONUSINFO:
SYNAGOGER
- hvor jøder beder i Berlin. Det jødiske samfund i Berlin var og er organiseret som et samlet
samfund. Dette går tilbage til en orden fra staten i det 19. århundrede, som kun tillod ET jødisk
samfund i en by.

Synagoge Pestalozzistr.

Før 1933 var der 16 sognesynagoger under paraplyen af den forenede menighed; 7 havde "gammel
rite" (ortodokse) og 9 havde den "nye rite". Mange synagogeforeninger havde deres egne
synagogerum, og i Scheunenviertel, et fattigt kvarter, var der "Stiblech" af
de indvandrede østjøder. Så der var i alt mere end 90 steder, hvor der blev
afholdt bønner, hvorved der måtte lejes yderligere værelser til højtiden for
at kunne give nok pladser.
Efter Shoah blev modellen af den forenede kirke brugt igen. Det jødiske
samfund i dag (august 2002) har lidt over 12.000 medlemmer og Adass

Yisroel 1.000 medlemmer. Men der bor mange jøder i Berlin, som ikke tilhører samfundet.
I dag afholdes der regelmæssigt gudstjenester i 7 synagoger i det forenede samfund samt i
Adass Yisroel.
Her findes korte beskrivelser af de enkelte bygninger samt de respektive aktiviteter:










Joachimstaler Strasse 13
Pestalozzistrasse 14-16
Hüttenweg 45
Fränkelufer 10-16
Herbartstrasse 26
Rykestrasse 53
Oranienburgerstrasse 29
Kommunen Adass Yisroel
Münstersche Straße
Synagoge Joachimstaler Str.

Hvis man ønsker at deltage i en jødisk gudstjeneste, kan man finde en
forberedende tekst i Synagogue Survival Guide.
For yderligere spørgsmål - også for gruppetilmeldinger - kontakt det
jødiske samfunds kulturafdeling tlf.: 030 / 880 28 - 124

----Den "nye synagoge"
ORANIENBURGER STRASSE 29

I 1866 blev den nye synagoge med sine mere end 3000
pladser indviet (arkitekterne Eduard Knoblauch og August
Stuehler). Antallet af liberale jøder steg, så en separat
synagoge var nødvendig.
Det orientaliserende design (maurisk stil) både indvendigt
og udvendigt svarede til datidens smag. Bygningen
repræsenterede det jødiske samfunds selvtillid. Den nye
synagoge havde orgel og kor. Kvindegalleriet havde 1000
pladser.
I Reichspogromnacht blev det ikke ødelagt på
grund af den modige brug af en politistationschef.
Gudstjenester fandt sted indtil 1940. Senere blev det
misbrugt som en lejr til hærbeklædning. I november 1943
blev hun hårdt beskadiget af britiske bomber. I 1958 blev
ruinerne af selve synagogerummet revet ned. Kun det

På 3. sal i bygningen er der et lille
synagogerum. Siden april 1998 har
der været afholdt egalitære
gudstjenester der, dvs. at kvinder
har lige rettigheder i alle henseender. To kantorer forretter også her.
I maj 1999 fandt Bet Debora Berlin,
konferencen for europæiske rabbi-

tidligere indgangsparti er bevaret som monument.
Restaureringer af dette tidligere indgangsområde
begyndte i 1988. I maj 1995 blev bygningen åbnet som
museum. Her vises husets historie og det jødiske miljø i en
permanent udstilling. Midlertidige udstillinger behandler
forskellige aspekter af jødisk historie og nutiden.
Udstillingsdesignet er ansvaret for Stiftung Centrum
Judaicum Neue Synagoge, som også er an-svarlig for de
omfattende arkivbeholdninger, der
ligger her og er et vigtigt forskningscenter om jødisk
Berlin-historie.
Arrangementer i det jødiske voksenuddannelsescenter
finder også sted i dette bygningskompleks.
Kommunens biblioteksfilial har hovedsæde her, og der
tilbydes også socialfaglig hjælp her. I kælderen er der et
mikveh (rituelt nedsænkningsbad).

nere og rabbinsk lærde og interesserede jøder, sted her - på historisk
grund.
Den røde murstensbygning ved siden
af - indviet i 1933 som det jødiske
museum - er nu et vigtigt center for
jødiske indvandrere fra det tidligere
Sovjetunionen. Berlin-afdelingen af
jødernes centrale velfærdskontor i
Tyskland tilbyder sprogkurser, kulturelle programmer, fritidsaktiviteter og rådgivning. I stueetagen er
det jødiske galleri.
Flere oplysninger:
www.or-synagoge.de

