
Vi ønsker at DJS bliver samlingspunktet for alle jøder i Danmark. 
Med respekt for fortiden og forståelse for fremtiden, skal vi i fællesskab, gøre det attraktivt 
for ældre, midaldrende og unge at være en del og tage del i vores jødiske samfund. Vi skal 
sammen nedbryde barrierer, gøre plads til alle og respektere hinandens ståsted. 
Løfter vi i flok, kan vi komme langt og det er netop det som skal sikre DJS også i mange 
generationer fremover.

 • Hos os er fællesskabet i centrum
 • Vi står for en alsidig forståelse af jødisk identitet - og arbejder for en moderne ortodoks menighed’
 • Vi vil søge at samle alle jøder i Danmark til styrkelsen af den jødiske identitet, kultur og religion
 • Vi ser det som vores fælles opgave at styrke aktiviteten for unge, voksne og ældre, gennem sommerlejre,
  kulturelle arrangementer, shabbatgudstjenester og foredrag
 • Vi støtter op om medlemsdrevne aktiviteter
 • Vi vil arbejde for et tættere forhold til skolen
 • Vi står for åbenhed omkring samfundets drift.
 • Vi står sammen - Jachad
Har du et forslag til et nyt tiltag eller en god ide, så støtter vi op om den.
danielhertz@gmail.com

KANDIDATER

Daniel Hertz
36 år, gift med Ayala og har to børn på 6 og 3 år, som går på Carolineskolen. 
Jeg vil arbejde for en menighed hvor folk har respekt for hinanden og hinandens jødiske ståsted, 
uanset hvor i spektret man befinder sig. Jeg tror på at det jødiske folks historie er det der samler 
os og at fællesskabet er det som skaber rammerne for menigheden. Jeg ønsker en menighed 
hvor alle kan føle sig trygge, hørt og berørt. Ved at skabe mere dybde og indhold, tror jeg vi kan 
lykkedes og jeg vil fortsætte og udvide arbejdet, med nogle af de projekter som jeg har været 
involveret i, som f.eks Tish, Carlebach shabbat, ungdomsforening og sommerlejr.

Stig Katznelson
Jeg finder det vigtigt at de medlemsvalgte fora i DJS (primært DF og RS) har en sammensætning 
og struktur, der muliggør et effektivt og samarbejdende fællesskab. Jeg er endvidere optaget af 
at sikre en større åbenhed og gennemsigtighed i DJS. Menigheden skal have relevante tilbud for 
både religiøse som ikke-religiøse jøder – således at alle føler sig velkommen i DJS.   
Jeg er tidligere formand for Carolineskolens bestyrelse og tidligere 1. vicepræsident i Danmarkloge. 
Jeg er gift med Anne-Marie (der til dagligt er sekretær på WIZO-kontoret) og sammen har vi 
Jakob, der er bosiddende i Manchester.”
 
Leah Fichtmann Heiberg
45 år, og opvokset i menigheden. Jeg har 3 børn på Carolineskolen, i 9., 4., og 2. klasse. Jeg er gift 
med Morten Heiberg. Jeg har både lyst og behov for at være medskaber af den fælles fremtid vi alle 
går i møde hver dag. Jeg ønsker at opleve en menighed der igen bliver moderne hos de unge, fordi 
de føler sig mødt, forstået og derfor har lyst til at have et stærkt tilhørsforhold til menigheden. Det 
opbygger de f.eks. gennem aktiviteter menigheden tilbyder unge mennesker, de lader sig inspirere 
af, samles omkring, og udvikler sig igennem. Jeg ønsker at menigheden igen, bliver ankerpladsen 
for de fleste jøder i Danmark, fordi vi lykkes med at være i bevægelse sammen.

Britt Orbuch Røjtburg
33 år, uddannet jurist og arbejder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jeg er gift med Daniel 
Røjtburg og sammen har vi Samuel på 5 år og Rebecca på 2 år, som begge går i Carolineskolens 
vuggestue og børnehave. Jeg vil arbejde for gøre det DJS til det naturlige samlingspunkt i 
Danmark for alle med en jødisk identitet. Derudover vil jeg arbejde på at styrke synagogen som 
et samlingspunkt for alle med en jødisk baggrund, med fokus på fælles aktiviteter for børn og 
unge. Derudover vil jeg arbejde for at skabe et bedre samarbejde mellem DJS og skolen, herunder 
vuggestuen og børnehaven
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Jeppe Lilholt
Jeg stiller op for Jachad fordi jeg mener, at DJS skal drives af medlemmerne.
Jeg har været medlem af DF i to valgperioder og er gift med Marina som er repræsentant med 
ansvar for bygninger. Som medlem af DF har jeg været med til at drive sommerlejrene og jeg har 
været aktiv i Carolineskolens bestyrelse som udpeget medlem af DF.
Lige nu er jeg ved at opbygge en ungdomsafdeling af Bnai Brith sammen med en gruppe unge. 
Som frivillig spænder mine interesser vidt – fra de helt unge til vores ældre på Deborah centeret, 
hvor min familie og jeg nyder at komme. 

Jonas Dessauer
32 år og gift med Debbie. Jeg ønsker at bevare traditionerne i menigheden, men vil samtidig 
gerne se på mulighederne for at modernisere hvor det er muligt. Jeg vil arbejde på at alle unge og 
unge familier føler sig velkommen i DJS og give dem muligheden for at lave flere arrangementer 
og workshops. Da vi er presset “udenfor murene” mener jeg det er nu, vi som menighed må 
samle os og stå sammen som en enhed så vi har en jødisk menighed om 20 år såvel som om 100 
år. Ingen må føle sig udenfor og vi skal have plads til alle. 

Adam Kischinovsky
33 år, selvstændig erhvervsdrivende med det digitale bureau Crunch.
Jeg er vokset op i menigheden og har altid været involveret i frivilligt arbejde. Jeg har bl.a. været 
en del af den jødiske sikkerhedsgruppe og nu bestyrelsesmedlem i Hakoah.
Jeg går ind for et jødisk samfund som er interessant for alle aldre og som vil være attraktivt for 
unge såvel som ældre at være en aktiv del af. Jeg ønsker en dansk jødisk menighed som kan 
blomstre og som stadig lever lang tid ud i fremtiden. Jeg mener, at traditioner skal bibeholdes og 
at den nuværende religiøse linje skal fortsætte.

 

Andrea Uzan
43 år, cand. jur. og arbejder i en offentlig styrelse.
Jeg har tidligere været ungdomskoordinator i DJS og siddet i DF af 2 omgange.
Mit fokus vil være at skabe en bred vifte af tilbud til menighedens medlemmer, fra de helt små 
børn til pensionisterne.

Marianne Miriam Cordosa Nagler
Jeg har siddet i DF over flere omgange. Jeg vil gerne bidrage konstruktivt til at udvikle, støtte 
og opretholde en levende og velfungerende jødisk menighed for nutid og fremtid. Jeg lægger 
vægt på, at MT/DJS er og forbliver defineret som ortodoks jødisk menighed – en status som 
er nødvendig for international anerkendelse. På trods af dette, kan der kan godt foretages 
justeringer inden for menighedens ramme. Disse arbejdsområder, vil jeg lægge vægt på. Religiøse 
anliggender, undervisning og formidling, ældreområdet, kunst og kultur, herunder en opgradering 
af biblioteket. Om mig selv: Født 1943 i Danmark. Uddannet og arbejdet indenfor undervisning, 
kunst og kunsthistorie.

Jay Fogelman
Jeg er født og opvokset i USA, men har boet flere steder i verden, heriblandt 20 år i Danmark
Jeg er uddannet filosof (BA og MA), og har desuden over 30 års erfaring i forretningsverdenen. 
Jeg mener at det vigtigste element i vor menigheds trivsel, er at inkludere og inspirere den næste 
generation. Det sker først og fremmest i familie-konteksten og derfor er vi nødt til at fokusere på 
betydningsfulde aktiviteter på familie-niveauet.

Henri Goldstein
Jeg ønsker at DJS formulerer en langsigtet vision, som skal omfatte samfundets forpligtelser 
og medlemmernes muligheder. Vi har fået gode fysiske rammer - nu skal vi fylde dem med 
visionære, langsigtede planer. Min jødiske indstilling baserer sig på en særdeles tolerant, moderne 
religiøs-zionistisk holdning. Jachad betyder ”sammen”, og det siger alt om DJS som en samlet 
enhedsmenighed med vide rammer.  
Jeg er gift med Vivi, der lige som jeg selv er uddannet læge. Jeg er desuden dr. med. og cand.mag. 
Vores to børn har gået i vuggestue, børnehave og i skole på Carolineskolen, og vi har været meget 
tilfredse med disse forløb.


