
 

Nyt fra Yad va Lev, Jerusalem                                                                          juni 2019 

Vi er glade for igen at kunne sende en varm hilsen til jer i Silkeborg. 
Tak for jeres vedholdende omsorg, forbøn og støtte. 

Vi har haft et spændende forårssemester med mange dejlige folk i Yad va Lev – både 8 unge, 15 

seniorer/2hold og nu også et 40+ hold på 7 med Berit og Ulrik som holdledere😊Så der er blevet 
tjent i mange opgaver og mange steder – og mødt mange forskellige mennesker.  
Vi har også nydt at have besøg af Oasehøjskolen, og haft dem med i Yad va Lev arbejdet og fejret en 
sabbatsaften med dem. 
Efter en kold og regnfuld vinter er der mange lejligheder med fugtskader – og mug; 
så det er en fantastisk mulighed for at hjælpe med at fjerne mug, rense, spartle og male hjem for 
familier, så de får bedre omgivelser at bo i – og forhåbentlig bedre trivsel. Vi modtager stor 
taknemmelighed – og vil ønske at I kunne opleve bare lidt af det. TAK for jeres hjælp. 
En del af vores unge volontører har arbejdet nogle dage om ugen på et handicaphjem; det har givet 
indsigt i andre livsbetingelser og mange oplevelser; fx at skulle gå en tur med 2 på én gang, og de så 

pludselig stikker af i hver sin retning…😉  

På vores afslutningstur med de unge, besøgte vi bla. en holocaustoverlever Chraim, som nu er 80 
år. Han kom ud af koncentrationslejr som 4årig, kom nogle år efter til Israel – har tjent i hæren-som 
general – og senere i efterretningsvæsenet. Som 70årig er han kommet til tro på Jesus som 

Messias😊; noget af det, der havde fyldt meget i hans liv, var had og hævn; ét af hans budskaber til 
os denne dag var: glem ikke historien, men TILGIV!! Fantastisk når Jesus forvandler mennesker. 

I denne sommer kommer vi til DK og deltager i Ordet og Israels sommerstævne 5.-7.juli, det vil være 
skønt at møde nogle af jer der..?? Tjek det spændende program ud 
https://www.ordetogisrael.dk/app/webroot/uploads/danmark-aktiv/sommerstaevneprogram-
2019---rettet-3.pdf 

 

• Tak for hver enkelt, der har tjent i Yad va Lev dette forår 

• Tak for de mennesker vi har mødt her på forskellig vis 

• Bed for Berit og Ulrik og deres hold – at de fortsat må være vidner og lys 

• Tak for et velsignet ½år med de forskellige programmer m arbejde, undervisninger, ture 

• Bed for efterårets Yad va Lev’er 

• Bed for at vi må have visdom og kærlighed i vores tjeneste 

• Bed om Jerusalems Fred 

 

SHALOM fra JERUSALEM 

Hanne og Leif Toft 
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