
 

 

Senaste WIZO-nytt… 
December 2019 

Decembermörkret är här. Med Chanukkah 

sprider WIZO glädje för stora och små…  

 

Chanukkah sameach! 
Vi önskar våra trogna medlemmar, 

våra Israel-vänner och alla generösa 

bidragsgivare en riktigt fin chanukkah! 

 
Vi gratulerar WIZO, en ung och 
inspirerande 100-åring, vars arbete kommer 
att behövas under lång tid framöver! 

 
 

WIZO:s goda gärningar lyser 

som chanukkah-ljusen 

För WIZO:s barn och volontärer, för vår 

hoppingivande verksamhet och för alla som 

bidrar till vårt arbete, är chanukkah-ljuset det 

som skingrar mörkret. 

 Ljuset symboliserar systerskapet – vårt 

systerskap strävar efter att anta utmaningar. Vi 

överbryggar gränser och hinder, oavsett 

fysiska avstånd eller språkbarriärer. 

 WIZO lyser upp tillvaron för judar i Israel och 

i diasporan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tillsammans bygger vi en bättre framtid för 

var och en som behöver oss i det israeliska 

samhället och runt om i världen. Detta arbete 

ger ovärderlig uppskattning och värmer våra 

hjärtan. 

 Ljuset som förenar – med omsorg gör vi 

skillnad för varje barn, ungdom och kvinna i 

Israel och även utomlands. Från generation till 

generation för vi ljuset framåt – kol Yisrael 

Arevim Ze La Ze. Vi arbetar hårt för att sprida 

ljus och mirakel till Israels folk. 

 Oberoendets ljus – i 100 år har WIZO:s 

kvinnor utvecklat och byggt det judiska 

civilsamhället. Sedan 1920 har vi verkat på alla 

kontinenter och för att förverkliga judiska 

traditioner och stärka staten Israel.   

 Traditionens ljus – den judiska traditionen 

guidar oss som en fackla i natten. Vårt arbete 

sprider glädje av tindrande ljus till 

hundratusentals människor, och gör Israel – 

och världen – till en bättre plats. 

 Solidaritetens ljus 100 år har vi med stor 

omtanke och djupt engagemang förenat 

kvinnor runt om i världen, använt vår kunskap, 

passion, entusiasm och hängivenhet för att 

stödja de mest behövande i vårt samhälle. 

 Givmildhetens ljus – var och en av oss, varje 

medlem i WIZO, öppnar sitt hjärta och sin själ 

för att hjälpa barn, ungdomar och kvinnor i 

Israel. Denna önskan att ge, skapar en ljusare 

framtid och ger mening till vår tillvaro. 

 Generationer av ljus – från mormor till mor, 

från mor till dotter. Från en generation till 

nästa. Viljan att stötta och att fortsatt bära, den 

fackla som många generationer av kvinnor, 

med stolthet och idogt arbete överlämnat. 

 WIZO har i ett sekel – visat att kvinnors 

volontära arbete förändrar livet för många 

hundratusentals spädbarn, förskolebarn, 

ungdomar och behövande vuxna.  
 

Låt oss fira WIZO:s ärorika förflutna, fira 

dess nutid och inspirera dess framtid. 
 

 



 

 

 

 

Alarmerande raketattacker mot Israel 

 
WIZO har under hösten tvingats in i ett kaos av 

extra katastrofarbete med omfattande och 

kostsam hjälp för barnen och familjerna södra 

Israel. Det är en obegripligt påfrestande 

livssituation.  

Stort tack till alla som i samband med vår 

akutinsamling, hjälpt oss bidra! Befolkningen 

har aldrig tidigare upplevt att så många raketer 

under kort tid, avfyrats och orsakat så stor 

förödelse, dödat och skadat oskyldiga 

människor. Detta är under stillestånd. Endast 

tack vare allt frivilligt arbete och många extra 

akutinsatser med arbete dygnet runt, har 

invånarna klarat det. Barn och vuxna är tappra 

och stannar kvar under obegripligt påfrestande 

omständigheter.  

WIZO gör det mer uthärdligt… 

 
WIZO:s arbete är att försöka upprätthålla en 

normalitet på en plats som påminner om en 

krigszon. Vi tröstar barn och vuxna, erbjuder 

skydd och tillflykt, samtidigt som vi bekostar 

säkerhet för att trygga barnens liv. Sderots 

barn behöver en barndom med glädje och 

utveckling, precis som våra barn här hemma 

 

 

 

 

 

 

 

Världs-WIZO:s 100-års jubileum!  
Hundratals WIZO-medlemmar från hela 

världen kommer till Israel för att i Jerusalem 

och Tel Aviv, delta i en Jubileumskonferens. 

Till galakvällen välkomnar vi speciellt Sveriges 

ambassdör, Magnus Hellgren, inbjuden och 

har tackat ja. 

Han är känd för att bjuda in till roliga event och 

vara generös med att delta i arrangemang för 

det som är angeläget för svenskarna i Israel. 

En uppskattad ambassadör för både Sverige i 

Israel och för Israel bland svenskar. 

   WIZO firar 100 år av volontärt arbete 

tillsammans med sitt nyskapande, kraftfulla 

nätverk av volontärer i en global gemenskap.  

Tillsammans är vi mycket större än någon 

individ kan vara på egen hand. Vi kan alla vara 

stolta över WIZO, en otrolig hundra år gammal 

rörelse som bidrar till staten Israel och dess 

folk, samtidigt som vi bidrar till ett till ett hållbart 

civilsamhälle. 

WIZO stärker unga kvinnor 

 
Rina Keren, ansvarig för divisionen för WIZO:s 

unga kvinnor (längst till höger) ledde 2019:års  

konferens, som är speciellt inriktad på frågor 

som berör unga. Förberedelserna och  

 

 

 

 

 



 

 

 

programmet utformades i nära samarbete med 

yngre engagerade kvinnor.  

Dagen innehöll föreläsningar, seminarier och 

paneler om könsfördomar mot unga kvinnor 

och flickor.  

 
Föreläsarna var alla experter inom sina 

ämnen. Exempel på teman som belystes var 

genus och fredsbygge, hur man kan översätta 

feministiska teorier till pedagogiska metoder. 

Efrat Fenigson beskrev sig som "dansare,  

datorprogrammerare eller direktör för ett stort 

företag som arbetar med marknadsföring”, för 

att inspirera till att tänka nytt och mindre  

konventionellt. På plats fanns rådgivare 

omhälsosam sexualitet och inom 

kommunikation och sociala media. 

Uppvakta med WIZO-kort! 
WIZO har nu nya kort som stöttar vår 

insamling för att minska antalet barn 

ochungdomar som, på grund av hunger, inte 

kan utvecklas i takt med sina jämnåriga. 

Barnen hämmas i sin utveckling, både fysiskt 

och intellektuellt. Modern forskning visar att 

näringsbrist och sämre utveckling för kroppen 

är ett växande problem bland de sämst rustade 

i Israel. WIZO bedriver därför en kampanj mot 

hunger för att den svagaste delen av 

befolkningen inte ska bli påverkad av detta.  
 

Vill du bli vår nya medarbetare till 
WIZO:s kontor i Stockholm? 

 

 

 
Tjänsten är på deltid med tillträde 1 februari 
2020. Läs mer om jobbet här www.wizo.se 

 
Önska dig ett speciellt projekt till 

högtidsdagen! 

 
Kontakta WIZO och vi hjälper till med kort och 

uppvaktningar. Vi har alltid något att föreslå för 

varje tillfälle. Passa på att önska dig ett 

speciellt projekt till din högtidsdag! 

Uppvakta med WIZO:s fina kort som alltid ger 

mottagaren ett mervärde och blir ett tillskott till 

vårt nödvändiga arbete.  
 

Medlemsavgiften på 200 SEK 
Vi i WIZO är beroende av våra medlemmar 

och stödmedlemmar. Vårt arbete bygger på  

att vi är en medlemsburen organisation där 

varje medlem gör stor skillnad för Israels 

framtid! 
 

Är du redan medlem, värva en ny! 
Vi vill gärna bli fler och stötta Israels framtid. 

Om du inte hunnit betala avgiften 200 kr för 

2019 och 2020, är det hög tid att göra det! 

 
Märk insättningen med ditt namn, mailadress 
och skriv vilket/vilka års medlemsavgift 
inbetalningen avser. Se nästa sida! 
 

Läs mer om WIZO på nätet… 
www.wizo.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wizo.se/wp-content/uploads/2019/12/Annons-medarbetare-2020-ram.jpg
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Stöd vår kampanj…    # No hungry kids 

 
 

 

Våra barn behöver oss! Svik inte barnen! 
 

Vi tackar för de generösa gåvor WIZO får. 
De som är beroende av oss, får en ljusare morgondag! 

Våra barn är Israels framtid! 
 

WIZO gör det omöjliga möjligt, genom din och andras gåvor! 
 

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, 
Susanne Sznajderman-Rytz 

Ordf. WIZO Sverige 
 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 
 

Ge en riktigt generös gåva till Chanukkah! 
 
WIZO Sverige  bg 855-9288  Swish 123 258 7442  

WIZO Stockholm  bg 277-2192  Swish 123 579 0167 

WIZO Göteborg  bg 847-2243  Swish 123 419 6796  

WIZO Malmö  bg 5137-4387  Swish 123 589 5016  

WIZO Borås  bg 489–4101  

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift,  

gåva eller avser en uppvaktning. 

www.wizo.se 

http://www.wizo.se/

