Nordjyske venner af Israel
Tlf.: 9884 3223
Mail: lbhnielsen@stofanet.dk

Nordjyske Venner af Israel har til formål at udbrede
kendskabet til Israel
Det gør vi bl.a. ved at holde foredrag om emner, der relaterer sig til Israel.
Vi kan derfor i øjeblikket tilbyde foredrag om følgende emner:
- Folke Bernadotte (2 foredrag)
- Israels historie (4 foredrag)
- Israels seværdigheder (4 foredrag)
til en pris af 1.250 kr. pr. foredrag
Foredragenes indhold og varighed ekskl. pauser og tid til spørgsmål og debat fremgår nedenfor.

Folke Bernadotte (2 foredrag).
Folke Bernadotte, svensk rigsgreve af Bernadottesægten, reddede i 1945 i krigens sidste måneder,
24.000 koncentrationslejrfanger ud af Tyskland. Heraf var halvdelen danske og norske inkl. ca. 400
danske jøder fra Theresienstadt. I 1948 påtog han sig på vegne af FN at mægle mellem den
nyoprettede stat Israel, og de arabiske naboer, som havde angrebet Israel. Foredragene hedder

1. De hvide busser. Varighed ca. 1½ time.
Foredraget handler om redningen af koncentrationslejrfangerne. Den giver et indblik i
besættelsestidens historie i de tre skandinaviske lande, fortæller om hvem der blev sendt til
Tyskland, hvor de blev placeret, hvad der blev gjort for dem inden Bernadottes aktion, og om selve
aktionen. Den fortæller, hvem der var hovedaktører fra tysk og skandinavisk side og forklarer,
hvorfor og hvordan en tysk toppolitiker som Heinrich Himmler involverede sig aktivt i redningen af
de skandinaviske fanger.

2. Til Jerusalem. Varighed ca. 75 min.
Foredraget handler om Folke Bernadottes indsats som mægler i forbindelse med oprettelsen af
Israel i 1948. Det fortæller om, hvorfor FN´s beslutning om at oprette staten Israel medførte krig
og borgerkrig. Det beskriver krigens forløb, og hvorledes stormagterne greb ind i krigen via FN, og
udpegede Folke Bernadotte som mægler. Det giver et indblik i hans mæglingsbestræbelser, og
hvordan de endte med at koste ham livet. Foredraget giver et godt indblik i årsagerne til den
fortsatte konflikt mellem Israelere og palæstinensere.
Foredragene kan holdes under eet. Samlet varighed godt 2 timer.

Israels historie (4 foredrag)

3. Israels historie og religion. Varighed ca. 1. time.
Foredraget giver en hurtig oversigt over Israels historie siden de ældste tider og fortæller om de
jødiske ritualer og højtider.

4. Israel – religionernes kampplads. Varighed ca. 1½ time.
Foredraget beskriver, hvorledes de tre store abrahimiske religioner på skift har besiddet landet
Israel, begyndende med jødedommen – derefter kristendommen – så Islam – så vestlig
imperialisme og endelig jødedom vs. Islam. Denne sidste konflikt anskues som en
stedfortræderkrig mellem vestlig imperialisme og Islam, hvor Vesten ser konflikten som en verdslig
konflikt eller fornægter den, medens muslimer i høj grad ser den som en religiøs konflikt.

5. Israels uafhængighedskrig i 1948. Varighed 30 minutter.
Foredraget giver et indblik i de problemer, som fortsat hindrer fred mellem israelerne,
palæstinenserne og deres naboer i Mellemøsten

6. Skal Israel tvinges til forhandlingsbordet
– Et debatoplæg. varighed ca. 30 minutter.
Det er en ofte fremsat påstand, at israelerne ikke vil forhandle med palæstinenserne. Det er ikke
rigtigt, men det er rigtigt, at Israel under Netanyahu ikke vil give palæstinenserne flere
indrømmelser. Årsagen er, at på trods af 70 års konflikt vil palæstinenserne fortsat ikke anerkende
Israel som en jødisk stat. De forlanger fortsat at få lov til at vende tilbage til Israel og tage den jord,
de forlod i 1948 i besiddelse. Det betyder, at Israel får palæstinensisk flertal, og at størstedelen af
det beboede areal bliver palæstinensisk. Heri bliver de bakket op af FN´s generalforsamling,
medens Sikkerhedsrådet indtager en noget anden holdning.
Oplægget giver tilhørerne grundlag for at reflektere over og diskutere, hvordan de synes,
konflikten skal løses.

Israels seværdigheder (4 foredrag)

7. Kystområdet. Varighed ca. 45 min.
Foredraget beskriver nye og gamle seværdigheder i Tel Aviv, Cæsarea, Haifa, Karmel og Acre. Der
fortælles bl.a. om erhvervsliv, institutioner, kultur, Gl. Testamente, Romerne, Byzans, religioner,
korstog, muslimer og englændere.

8. Jerusalem. Varighed ca. 1½ time.
Foredraget omhandler Jerusalems historie, klassiske og moderne seværdigheder.

9. Jordandalen m.v. ca. 1½ time.
Foredraget følger Jordanfloden fra Hulasøen i nord, over Safed, Genesareth sø (Med Tiberias og
Kapernaum) og Perea til Det Døde Hav (Inkl. afstikkere til Nazaret, Betlehem og Jerusalem). Herfra
videre til Hebron, Masada og Timna til Eilat, hvorefter turen slutter i Negev ørkenen. Undervejs
skildres nye og gamle seværdigheder, bl.a. udtørringen og genfødslen af Hulasøen, Det store
israelske kunstvandingssystem, Salomos miner m.m.

10. I Kristi fodspor gennem Israel. Varighed ca. 2 timer.

Foredragsholderen foretog i 2015 sammen med sin hustru en rejse til Jerusalem, det Døde hav,
Genesaret sø og Golan. han besøgte herunder en række af de væsentlige steder i Jesu historie
herunder
- Oliebjerget med Himmelfartskirken, Paternoster kirken og Gethsemane have.
- Jerusalem med Via Dolorosa, Bethesda Dam, Gravkirken, Gravhaven, Ain Karim (Hvor Maria
bebudede, at Elisabeth skulle føde Johannes Døberen) og Zionhøjen med Kaifas hus.
- Betlehem med fødselskirken og hyrdernes dal.
- Jordandalen hvor Jesus blev døbt i Jordan og Jericho, hvor vi besøgte fristelsernes Bjerg.
- Genesaret sø med Kapernaum, Saligprisningernes Bjerg, hvor Jesus holdt Bjergprædikenen,og
stedet hvor bespisningsunderet fandt sted.
- Nazareth med Fødselskirken og Undslippelsens Bjerg.
Foredraget indeholder også en del indtryk fra det moderne Israel og besøg ved jødiske
seværdigheder som Grædemuren, Yad Vashem, Golan, Det Døde Hav m.v.

