
KEREN HAYESOD DANMARK 

- Den Danske Israelindsamling 

Keren Hayesod er den førende fundraising organisation for den israelske befolkning. 

 
Keren Hayesod Danmarks opgave er, at yde økonomisk hjælp til humanitære  
projekter i Israel. Alle de projekter Keren Hayesod Danmark støtter, sigter på at 
fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk 
eller religiøst tilhørsforhold. 

 

Keren Hayesod gør det muligt for alle mennesker at støtte Israel gennem  
økonomiske bidrag til aktiviteter og projekter som er vigtige, værdifulde og gør en 
forskel. Gennem bidrag tilkendegiver man sin støtte til Israel, forbedrer den  
israelske befolknings levevilkår og styrker båndet mellem de jødiske samfund rundt 
omkring i verden og Israel. 

  

Keren Hayesod vil altid være en brobygger, der repræsenterer et ubrydeligt bånd og 
gør det muligt for alle at agere som et kollektiv, der arbejder for et stærkt Israel i 
hjertet af den jødiske verden; et sikkert Israel, der kan tilbyde  et hjem og trygt  
fristed for alle jøder; et succesfuldt Israel som alle kan være stolte af. 



FORENINGENS ARBEJDE  

Keren Hayesod Danmark er en del af en international organisation, der arbejder med at indsamle midler 
til at fremme den israelske befolknings velfærd gennem projekter, der: 

 

 

 

• Styrker det israelske samfund ved at 
forbedre livsbetingelserne for socialt 
udsatte og geografisk marginaliserede 
befolkningsgrupper 

• Reagerer på nødsituationer, der  
påvirker den israelske befolkning 

• Styrker og forbedrer Aliyah og integration i Israel 

• Bryder den sociale arv gennem uddannelse 

PROJEKTER 

Keren Hayesod  Danmarks bestyrelse ønsker at foreningens indsamlede midler gør størst mulig gavn. 
Vi fokuserer derfor vores indsamlingsaktiviteter på nøje udvalgte projekter, herunder: 

AMIGOUR 

Amigour projektet sikrer udsatte ældre borgere et socialt sikkerhedsnet og  
adgang til en værdig tredje alder. Projektet består blandt andet af  
”beskyttede ældreboliger” for de mest udsatte og økonomisk ringest stillede  
ældre medborgere, herunder mange Holocaust overlevere. Amigour  
bygningerne, består af egne beskyttede ”lejligheder” med adgang til fællesrum  
og sociale aktiviteter. Der holdes løbende opsyn med beboerne, bl.a. ved en  
morgenrunde. Blandt de sociale aktiviteter er korsang, udflugter m.m. 

YOUTH AT RISK 

Youth at Risk, er målrettet udsatte børn og unge, der har brug for hjælp til at  
bryde den sociale arv og fattigdomscyklus. Målgruppen kommer ofte fra familier,  
hvor der er problemer i hjemmet grundet alkoholmisbrug, sygdom,  
arbejdsløshed, økonomiske problemer m.m. eller faglige problemer afledt heraf,  
herunder læse- og læringsproblemer. Indsatsområderne skræddersyes efter de  
aktuelle behov og omfatter forskellige tilbud. Hjemmeboende børn og deres  
familier kan få tilknyttet en mentor eller ressourcepersoner, deltage i særlige  
undervisningsforløb etc. Til de særligt udsatte børn er der tilbud om at blive flyttet  
til børnebyer.   

NET@ 

NET@ projektet har eksisteret i mere end 10 år og er et fantastisk eksempel på  
et projekt, der afspejler tidernes skiften og samfundsudvikling. Projektet tilbyder  
sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder indenfor IT og teknologi for  
vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel.  Projektet  
åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for  
beskæftigelse og videreuddannelse indenfor IT industrien og hæren. Projektet har 
hjulpet tusindvis af unge med at blive mønsterbrydere og forbilleder for deres  
egen årgang.  



MEDLEMSKAB OG STØTTEMULIGHEDER 

Du kan støtte vores arbejde i Israel ved at tegne et medlemskab på kr. 100,- pr. person pr. år. Alle  
medlemmer får foreningsbladet Magbit Nyt.   

Der er mange muligheder for at støtte foreningens arbejde. Du kan give donationer til specifikke  
projekter eller som frie midler. fødselsdage, bryllupsdage og andre særlige mærkedage kan markeres 
med en særindsamling til fordel for Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde. Har du særlige  
ønsker om at støtte en specifik mærkesag, hører vi gerne fra dig herom. Glæd din nærmeste og  
projektmodtagere gennem køb af et gavecertifikat. Bidrag op til kr. 17.000,- er fradragsberettiget i 2021. 

Virksomheder kan med fordel støtte vores arbejde gennem annoncetegning i Magbit Nyt.  

Du kan ligeledes testamentere et beløb til Keren Hayesod Danmark. Som forening er vi fritaget for  
boafgift og kan henvise til en advokat, som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning i forbindel-
se med udarbejdelse af et testamente.  

Kontakt os for at høre nærmere om medlemskab og støttemuligheder telefonisk på 3393 2466 eller  
pr. e-mail info@ddi-indsamling.dk. Alle henvendelser er velkomne! 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Keren Hayesod Danmark  ̟ Krystalgade 12, 1171 København K  ̟ 3393 2466  ̟ info@ddi-indsamling.dk   
Giro: + 01 500-1595 
Bank: Danske Bank  ̟ Reg. nr. 4180  ̟ Konto nr. 4440071139 
MobilePay: 35696 
www.ddi-indsamling.dk  
Facebook:  www.facebook.com/israelindsamling 
Instagram: Keren_Hayesod_DK 
 

 VICTIMS OF TERROR 

Victims of Terror projektet yder hjælp til ofre for krig og terrorhandlinger.  
Keren Hayesod Danmark har her oplevet stor opbakning til dette projekt. Vi ind-
samlet betydelige midler til byggeri og vedligehold af mobile beskyttelsesrum 
ved grænseområdet til Gaza, så det er muligt at nå at søge beskyttelse fra 
bomber, raketangreb eller brændende drager når sirenerne først hyler. Vi  
oplever mange forskellige behov for hjælp efter terrorhandlinger. Det være sig 
genopbygning af hjem skadet efter angreb, genoptræning efter fysiske skader, 
terapiforløb til behandling af PTSD m.m. Vi arrangerer også sommerlejre for de 
mest udsatte børn og for en kortere periode  

SÆRINDSAMLINGER 

Keren Hayesod Danmark er daglig dialog med Israel og er tæt på vores medlemmer. Det gør os i stand 
til at reagere hurtigt på begivenheder i Israel, der kræver hjælp og opmærksomhed fra det  
internationale samfund. Vi iværksætter kampagner, hvor venner og medlemmer positivt kan bidrage  
til at gøre en forskel i Israel.  

Vores fokus er her og nu en særindsamling til Youth at risk projektet som er en overset gruppe, der 
lider af følgevirkningerne af Covid-19. Disse sårbare unge er særlig udfordret af den isolation, der følger 
af lock-down og begrænsede muligheder for at følge online undervisning.    


