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En varm hilsen fra Shay Attias                                                                                                               

i forbindelse med Shuva.dk’s årsmøde (online) den 18. maj 2021 

 

Fra sit kontor i Israel gav Shay Attias en kort rapport om, hvad Shuva har været 
optaget af og har arbejdet med i løbet af 2020.  
 

Shay understregede, at Shuva har TRE prioriteringer. Disse er …  
1: Bygge broer imellem Israel og Danmark, og imellem jøder og ikke-jøder i hele 
verden.  
 
2: Shuva leder et center for børn med særlige behov. Børn, som bare ønsker at være 
så normale som muligt ligesom andre børn. I 2020 har Shuva hjulpet dem med mad, 
forsikringer og en speciel lærer, som har undervist dem i engelsk, musik, idræt og 
bevægelsesterapi. Ud fra dette center har Shuva ligeledes tilbudt en børnepasnings-
ordning for at støtte forældrene og give dem tid til andre vigtige gøremål. Og …  
 
3: Shuvas vigtigste mission er at fortælle sandheden om Israel og Israels fjender. 
Gennem de sidste 20 år har Hamas, ved hjælp af våben, været i stand til at overtage 2 
millioner palæstinensere i Gaza. Igennem 2020 har Hamas sendt et vanvittigt antal 
missiler ind over israelske byer og israelske jøder.  
 

Under Anden Verdenskrig sendte Nazi Tyskland på en måned 1.600 missiler mod 
London. Igennem de seneste 7 dage har Hamas sendt mere end 5.000 missiler mod 
israelske byer og huse. Og dette antal er endda kun de missiler, der er blevet 
registreret og talt op i byerne. Desuden faldt mange missiler ned i øde områder. Det er 
et mirakel, at ikke flere israelere er blevet ramt! Den eneste grund til at vi har overlevet 
missilerne, er vores “Iron Dome” (=Jern skjold), som er en særlig militær maskine, der 
stopper missilerne.  
 
På trods af “Iron Dome” er 13 israelske jøder blevet dræbt i løbet af de sidste 7 dage, 
og 500 israelske jøder er blevet alvorligt såret. Uden ”Iron Dome” ville tusinder af 
israelere være blevet dræbt! Og affyringerne af disse missiler fra Hamas i Gaza 
fortsætter stadig! (Denne rapport er fra 18. maj – før våbenstilstanden!)   
Hamas bruger sit eget folk som “Menneske-skjold”, og derfor affyrer de deres missiler 
fra hospitaler, børnehaver, skoler og mediehuse mod israelske borgere, som intet har 
gjort. Verden har stadig ikke forstået denne sandhed. Verden forstår ikke den situation 
det israelske folk lever i.  
 

Shuva.dk hjælper med at sprede sandheden om Israel både i og uden for Israel. Det 
er meget trist, at der er så mange Fake News Channels (= falske nyhedskanaler), som 
lyver om fakta. Vi er nødt til at fortælle sandheden om Israel, om Israels moral og 
Israels ret til at forsvare sit eget folk.  
 

”Tak, fordi I giver mig muligheden for at dele sandheden om situationen i Israel og i 
Gaza med jer.”  
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En ung amerikansk jødinde, som deltog i Shuvas Generalforsamling, ville gerne dele 
sine oplevelser i Jerusalem gennem de sidste få uger med os. Hun fortalte, at 
Jerusalem almindeligvis er et sikkert sted at være - men ikke de seneste uger. Når 
israelere går ind i det nærmeste beskyttelsesrum, er der intet wi-fi, og meget ofte ringer 
hun til sine familiemedlemmer - også om natten - for at sikre sig, at de har det godt. 
Denne unge kvinde besluttede at rejse til Israel sammen med sine forældre, selvom de 
havde et godt liv i USA. Men de ønskede at rejse til Israel, som, siger hun, er det 
eneste land og sted, som jøder kan kalde “Hjem”. Hun ønsker at være med til at 
opfylde løfterne i Bibelen til Abraham og hans efterkommere.  
Vi blev alle dybt berørt – også af at høre hendes historie om oplevelserne i Jerusalem.  
 

Herefter fortalte Hanne Blom Dieu (HB), at pga. Corona-situationen har det ikke været 
muligt for Shay at besøge Danmark i 2020. Shuva.dk har udsendt 5 Nyhedsbreve i 
2020, og disse kan ses på www.facebook.com/Shuva.dk og på www.shuva.dk. 
HB orienterede ligeledes om, at denne Generalforsamling er den allerførste almindelige 
generalforsamling for organisationen Shuva.dk, som blev etableret med bestyrelse, 
CVR mv. i maj 2020. Derfor er det nu muligt for donorer at få skattefradrag for gaver til 
Shuva.dk, hvis de måtte ønske det. Shuva.dk har en meget professionel revisor, som 
hjælper os, både med at holde styr på regnskaberne og overføre pengene til Israel.  
Shuva.dk’s næste generalforsamling vil finde sted mandag d. 23. maj 2022 kl. 19. 
 
Og da det pga. restriktioner ikke er muligt for Shay at planlægge et fysisk møde i 
Danmark i efteråret 2021, vil Shuva.dk arrangere et online møde mandag d. 27. sept. 
2021 kl. 19.30. Alle, som er interesseret i at høre Shay tale og vise PowerPoints direkte 
fra sit kontor i Israel, skal blot skrive det til Tove Videbæk (tovev@tovev.dk) senest 
fredag d. 24. september 2021. Alle tilmeldte vil herefter - senest lørdag d. 25. sept. 
2021 - modtage et link, således at det er muligt at deltage.   
 

Kærlig hilsen og mange velsignelser til jer, der støtter Shuva.dk! 
 

Vi sender jer vores kærlighed – med mange krammere – og velsignelse fra Israel! 
 

Kærlig hilsen, for Shuva.dk  
 

 
Tove Videbæk 

 
Shay Attis 

 
Hanne Blom Dieu 
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