
Der er for få kvinder i beslutningsprocesserne i DJS. Det betyder bl.a. at vi mister relationer til vores børn og unge, og 
at fokus på fremtiden ofte er fraværende i samtalerne om DJS. 

Som moderne kvinder og mænd vil vi i ’Med fremtiden i centrum’ prioritere rummelighed, respekt for danske jøders 
liv og forskellighed. DJS’ medlemmer gifter sig for det meste med ikke-jøder. Og vi står stadig med en organisation, 
hvor aldersgennemsnittet er for højt, over 65 år. Det er ikke et fremtidsscenarie. Vi har ikke den endelige løsning, men 
vi ved at kultur og læring er veje at gå. 

Vi ved også at Carolineskolen er et rekrutteringsgrundlag og vi ved at DJS er rekrutteringsgrundlag til Carolineskolen. 
Der er FOR LIDT fokus på hvordan disse to organisationer bruger hinandens netværk. OG så er der fortsat alt for lidt 
fokus på hvordan de forskellige jødiske retninger kan befrugte hinanden. For vores liste er et dynamisk mangfoldigt 
jødisk liv i DK, Norden og Europa alfa omega. Vi har en forpligtelse til at styrke os. Og det gøres ikke naturligt gennem 
øget sikkerhed og forskansninger. Disse ting skal være i orden, men de skal ikke skabe os og de skal ikke være 
forudsætningen for vores selvfortællinger. Mao. vi skal åbne os op imod den jødiske verdens foranderlighed. Der er 
så mange måder at leve sit liv på, og det skal vi kunne favne uanset ortodoksi og versioner af tilværelsen og jødisk liv:

Derfor har vi fokus på især 3 centrale indsatser:

 1) Børn og unge - Hvad tilbyder vi som fællesskab, hvordan får vi skabt en attraktiv organisation, som gør det
  naturligt at melde sig ind og bidrage? Er DJS i bredeste forstand repræsenteret i DJS?

 2) Åbne op og skabe kontakt til alle potentielle medlemmer uanset baggrund – Dette kan medføre en ændret
  struktur uden halakiske konsekvenser, men med fokus på mangfoldighed og behov. Uanset hvad bør vi udforske
  bevæggrunde for ikke at være medlem og ændre på os selv hvis vi fortsat udelukker!

 3) Vi vil styrke kulturen indefra derfor ønsker vi at udvikle gudstjenesterne med et professionelt kor. Griber vi ikke
  fat i kvaliteten af vores samvær så forsvinder også dette samlingspunkt.

Vores 3 kandidater afspejler i al ydmyghed den ønskede mangfoldighed:

Anne Boukris
Jeg er leder af Copenhagen Jewish Filmfestival siden 2000. Festivalens besøgende fortæller os meget om hvem 
danske jøder er og hvorfor mange danske jøder ikke er medlemmer af DJS.  Det forhold har sat tanker i gang. Jeg er 
uddannet cand.comm. Jeg har været direktør for Det Jødiske Museum i Oslo og er i dag projektchef indenfor kultur- og 
publikumsstrategier for kulturorganisationer i Norden og Europa. Jeg har tidligere siddet i Delegeret Forsamling og i 
Repræsentantskabet. Jeg er blandet israelsk/dansk. Min søn har stået Bar Mitzva i menigheden og min datter skal stå 
Bat Mitzva. Jeg ønsker et JS hvor mine børn naturligt ønsker at være medlemmer.

Benni Chawes
Jeg er sanger, pianist og komponist og far til 3 børn på Carolineskolen. Jeg har bl.a. vundet 3 amerikanske musikpriser 
for arranging af kor og sang. Jeg vil lave et verdensklasse synagogekor, som bl.a. skal bestå af vores yngre medlemmer. 
Det skal give et løft, hvor jøder, der måske ikke føler sig tiltrukket af synagogen, kunne få lyst til at deltage. Musik 
binder folk sammen på tværs af forskelligheder. Og synagogen, som er et af menighedens vigtigste samlingspunkter, 
fortjener at få det løft.

Rutie Aharoni
Jeg har haft 3 børn på Carolineskolen, arbejder som klinisk psykolog og er danskgift. Jeg har selv et intimt kendskab til 
forskellige facetter af jødedommen: Min mor er amerikanske jøde fra en religiøs Moshav, min far er irakisk jøde, og jeg 
er selv delvis vokset op på en Kibbutz. Min sammensatte og mangfoldige baggrund gør at jeg er optaget af, hvordan 
vi sikrer en relevant ramme omkring et jødisk liv i Danmark, der bygger på værdier, som kan rumme medlemmer med 
forskellige jødiske identiteter.
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